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FÖRORD
Föreliggande inventering av lövskogar i Ulricehamns kommun är utförd av biologen Leif
Andersson på uppdrag av länsstyrelsen. Rapporten ingår en länstäckande lövskogsinventering
som avses bli färdig under 1989.
Inventeringen, som möjliggjorts tack vare att skogsvårdsstyrelsen m.fl. ställt medel till
förfogande, är i första hand avsedd att utgöra underlag vid myndigheternas bedömningar rörande
bevarande- och skötselåtgärder. Dessutom är det länsstyrelsens förhoppning att den i någon mån
skall öka insikten i de ofta stora naturvärden våra lövskogar representerar.
Författaren ansvarar ensam för innehållet i rapporten, varför detta ej kan åberopas som
länsstyrelsens ståndpunkt.

Omslagsfoto: Hulebacken på Gärsbo nära Rude år 1975

Kartorna i denna publikation är godkända ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket.
1989-02-24.
Kartritning och omslag Kerstin Jansson
ISSN 0347-8564

1.

INLEDNING

Föreliggande inventering har utförts på uppdrag av miljövårdsenheten vid länsstyrelsen i
Älvsborgs län.
Målsättningen med inventeringen har varit att lokalisera, avgränsa, bedöma och kortfattat
beskriva kommunens lövskogsbestånd med en minsta storlek av 2 ha. Naturvärdesbedömningen
har i huvudsak gjorts efter förhållanden och kriterier knutna till trädskiktet. Bedömningen avser
endast naturvetenskapliga värden. Skogsbeståndens värde för landskapsbild och friluftsliv har
spelat en mycket liten roll vid värderingen.
Metodiken som användes har utvecklats av författaren tillsammans med Karl-Henrik Larsson och
Thorbjörn Schafferer.
Flygbildstolkning o h fältarbete har utförts under tiden januari till april 1983.

2.

METODIK

2.1
Arbetsgång
Flygbildstolkning och förberedelser
För flygbildstolkningen har använts svartvita flygbilder i skala 1:30 000 av så sent datum som
möjligt. Dessutom har ett kartmaterial bestående av kopior av topografisk planeringskarta över
kommunen i skala 1:50 000, kartor och xerox-kopior av ekonomisk karta i ska1a 1:10 000
använts. På topografiska kartan har en första avgränsning av lövskogsområden gjorts vid en
genomgång av flygbilderna. Någon planmässig inläsning av biologisk litteratur om kommunen i
fråga, frånsett naturvårdsplanen, kommuninventeringen och några arbeten över lövskogar har ej
skett utan arbetet har gjorts tämligen förutsättningslöst.
Fältarbete
Samtliga flygbildtolkade lövskogsområden har besökts. I de tre här redovisade kommunerna
innebär det ca 540 bestånd. Det betyder dock inte att alla dessa har genomkorsats till fots.
Eftersom det skulle vara för tidskrävande att kartera och beskriva samtliga lövskogsbestånd större
än ca 2 ha, vilket satts till en ungefärlig minimiareal för att komma med i inventeringen, har
endast de områden som har något naturvårdsintresse tagits med i den slutliga redovisningen. En
”förkasta ta med princip” har alltså tillämpats. I många fall har beslutet att ej ta med området
skett redan vid första anblicken. Skälen för att förkasta ett område som tolkats som lövskog har
varit t.ex.
- Området har feltolkats och är egentligen en barrskog. (Detta gör man ganska sällan om det rör
sig om foton tagna i maj).
- Området har riktigt tolkats som lövrik skog men lövinnehållet har överskattats så att det i
verklighet rör sig om en barrdominerad skog. Med lövskog menas här en lövdominerad skog
med mer än 50 % löv. (Detta inträffar ej sällan). Procentsiffran avser när liksom i det följande
grundyteuppskattningar. Relaskop har dock ej använts.
- Området är avverkat (ju färskare foton desto mer ovanligt är detta skäl till området -

åtminstone i sin helhet).
- Området tillhör en skogstyp som ansetts ha inga eller ringa naturvårdsintressen vilket t.ex. kan
bero på att det rör sig om
* Slyskog uppkommen på ett hygge eller åker i barregion där lövet kommer att röjas bort.
* Björkskog uppkommen på förr odlade mader. Förekom i stora mängder i nordöstra delen av
kommunen och bedömdes ha mindre intresse från naturvårdssynpunkt.
* Småbestånd av ung, väl skött och gallrad skog.
- Hagmark med för glest stående träd för att komma med.
I många tveksamma fall har området ej förkastats i fält utan i efterarbetet då det t.ex. visat sig att
många objekt av liknande slag kommit med.
Beroende på flygbildernas kvalitet och med vilken uppmärksamhet tolkningen gjorts upptäcker
man vid genomkorsandet av kommunerna en del nya områden som kan tas med.
I bandspelare har sedan intalats uppgifter om trädslagsfördelning, buskskikt, skogsvårdsåtgärder,
enhetlighet, trädens grovlek och ålder, och om möjligt fältskiktstyp. Vidare noterades företeelser
av betydande för naturvärdesbedömningen som träd med bohål, lågor och torrträd, block, bergväggar, vattendrag, skogsbryn
- liksom uppgifter av negativ art som granplanteringar, avverkningar, vägar, kraftledningar etc.
En del uppgifter för att underlätta den slutgiltiga avgränsningen talades också in på band.
Efterarbete
Efter arbetet vidtog utskrift av banden och en förnyad flygbildstolkning av de lövskogsområden
som tagits med och ev. nytillkomna. Vid denna genomgång gjordes den slutgiltiga avgränsningen
på xerox-kopian av ekonomisk karta.
Redovisning
De avgränsade lövskogsområdena överfördes på ekonomisk karta skala 1:20 000, vilket utgör
den mest detaljerade avgränsningen som redovisas.
Får att få översikt över lövskogen i kommunen har lövskogsområdena införts på en karta
1:50 000 och klassats i olika lövskogstyper (se nedan).
Till detta kommer sedan en kort beskrivning av varje lövområde. För att underlätta för läsaren av
dessa beskrivningar redovisas här något om språkbruket i dessa.
Trädgrovlek
Här har begrepp som slyskog-ungskog-medelgrov skog - grov skog (träd) - mycket grova träd
använts. Detta är naturligtvis baserat på en subjektiv uppskattning. Termerna har anpassats till
vad som är brukligt för respektive trädslag. Ekar mellan ca 30-50 cm:s stamdiameter har klassats
som medelgrova medan alar i dessa dimensioner skulle renderat attributet grova. Mycket grova
ekar bör klart överstiga 1 m i stamdiameter.

Fältskiktstyp
I grova drag har begrepp som örttyp och ristyp använts. Hedserien är då synonymt med ristyp och
ängsserien med örttyp. Lundflora brukar i dessa sammanhang vara frisk örttyp ofta med inslag av
mindre vanliga arter. (Se t.ex. Påhlsson 1972). Rätt ofta finns marker som är svåra att klassa
p.g.a. dess övergångskaraktär och då används ofta begreppet örtristyp eller intermediärtyp. De
används synonymt i beskrivningarna. I beskrivningarna förekommer ibland begreppet ”fattig
örttyp” och syftar då på områden som är något mer örtrika än örtristypen.
Fauna & flora
Under rubriken ”Fauna & flora” har diverse uppgifter om beståndets växt- och djurliv tillfogats.
Vissa av uppgifterna har inhämtats under inventeringen och vissa har tagits ur litteraturen eller
lämnats av olika personer.
Den litteratur som använts är naturvårdsplanen över Älvsborgs län (Länsstyrelsen 1976, i denna
rapport förkortat NÄL), kommuninventeringen (Larsson 1973, i denna rapport förkortat HL)
Hilldéns arbeten över bokskogar och ädellövskogar (Hilldén 1972-73 och 1974), Wallin 1973 (i
denna rapport förkortad GW) och Jacobsson 1976.
Uppgifterna är inte insamlade på något enhetligt sätt men kan trots detta i vissa fall ge indikationer på ett bestånds naturvärde.
Slutligen har ett förslag till klassning av samtliga lövskogsområden i olika naturvärdeskategorier
gjorts.
2.2
Klassning av lövskogarna i olika skogstyper
För att spalta upp allt material om lövskogar har en klassning av lövskogarna i olika typer gjorts.
Följande typer har använts och redovisats på de översiktliga kartorna i skala 1:50 000.
SKOGSMARK
1. Bokskog

(mer än 50 % bok)

2. Ekskog

(mer än 50 % ek).

3. Ädellövskog

(mer än 50 % sammantaget av ädla lövträd - 1 och 2 är
således specialfall av detta).

4. Blandskog med ädellövinslag

(inslaget bör vara ca 10-50 % för att hamna i denna
kategori).

5. Blandskog av triviallöv

(blandskog av asp, rönn, sälg, björk, al).

6. Klibbalsskog

(mer än 50 % klibbal).

7. Gråalskog

(i Ulricehamns kommun finns på flera platser rikligt med
gråal - ofta på samma marktyper som och tillsammans
med klibbal. Den finns dock sällan i limnogena eller
stagnanta miljöer).

8. Strandskog

(limnogent påverkad trädvegetation, mest klibbal och
Salix-arter. Ofta vacker vegetationszonering)

9. Björkskog

(mer än 50 % björk och ej uppfyllande någon annan
kategori).

HAGMARKER
(Marker med glesare trädskikt, ofta med outvecklat buskskikt och mestadels betade eller hävdade
på annat sätt).
1. Björkhage
(i praktiken torde minst 70 % av träden vara björk för att området ska hamna i denna kategori).
2. Ekhage
(även här torde gälla att minst 70 % av träden är ek för att den ska klassas som ekhage. Vid
eftertanke förefaller jag ha varit något mindre sträng än när det gäller björk).
3. Hagmark med olika lövträd
(den vanligaste typen).
Indelningen är alltså i första hand inriktad på trädskiktet. Detta gör t.ex. att man kan klassa olika
bestånd under hela året - även med ett inte allt för tjockt snötäcke. För att relatera denna indelning till en mer genomarbetad görs nedan en jämförelse med indelning i Nordiska Ministerrådets
”Vegetationstyper” 1984.
Bokskog
I de inventerade kommunerna handlar det till övervägande delen om ganska fattiga marker och
motsvarar rätt väl Bokskog av riskruståteltyp (2.2.1.1).
Ekskog
Omfattar såväl fattiga (ristyper) som näringsrika marker med ekdominans, Det handlar mest om
en örtfattig typ (ofta i texten kallad örtristyp), s.k. Ekskog av fattig örttyp (2.2.2.1). Några, oftast
mindre, områden är dock av örtrik typ (2.2.2.2). Även hasselrika ekskogar finns.
Ädellövskog
Ide inventerade områdena handlar det genomgående om frisk örttyp ofta med lundflora. Ofta är
det en lövskog med stor trädslagsblandning som väl motsvarar Blandlövskog av örttyp (2.2.2.6).
Blandskog med ädellövinslag
Detta är en mycket heterogen skogstyp och bestäms mycket av markförhållandena, av vad som
utgör det dominerade trädslaget och av vad ädellövsinslaget består av. Många områden i denna
kategori har höga naturvärden men uppfyller inte kriterierna för att falla under ädellövskogslagen.
Områden med örtrik markflora kan hänföras till Blandlövskog av örttyp (2.2.2.6). Andra skulle
klassas som björkskog (olika typer) eller aspskog (2.2.4.7) beroende på dominansförhållanden i
trädskiktet.

Blandskog av triviallöv
Denna kategori blir i likhet med föregående en ”slaskgrupp” dit objekt förs som inte passar in i de
andra typerna. Detta gör att det biotopmässigt rör sig om olika typer. Från naturvärdessynpunkt är
de ofta mindre intressanta än objekten i den för gående typen där många toppområden finns. Vanliga typer är blandningar av al och björk på fuktig mark och igenväxningsmarker på litet sämre
jordar med asp, björk, rönn och sälg. Motsvarar björkskog (olika typer) eller aspskog (2.2.4.2).
Klibbalssumpskog
Hit förs de alskogar som ej passar i de andra alskogskategorierna. Denna typ omfattar i kommunen avsevärda arealer. Markvegetationen påminner mest om den som beskrivs under Gråalskog i Nordiska Ministerrådets Vegetationstyper då det fr.a. rör sig om översilningsmarker.
Skogstypen förefaller otillräckligt utredd i ministerrådets arbete.
Gråalskog
Gråal förekommer på överraskande många platser och överensstämmer rätt väl med beskrivningen av Gråalskog (2,2.3.1).
Strandskog
En ekologiskt rätt väldefinierad typ med limnogen påverkan och av ministerrådet kallad
Klibbalstrandskog_(2.2.3.2). Ofta tillsammans med Snårskog av sumpörttyp (2.2.5.1).
Björskog
Ekologiskt sett är detta också en samling beteckning där såväl torra som fuktiga marker får
samsas ”under en hatt”. På fattiga igenväxningsmarker rör det sig om Björkskog av ris-grästyp
(2.2.4.5) men mestadels täcker denna typ endast mindre ytor. Sumpvarianten som enligt förf till
skogsdelen i Vegetationstyper endast täcker en liten areal i Norden motsvarar den i NÖ Ulricehamn kommun ganska vanliga igenväxningstypen på förr odlade mader. På några ställen finns
björkskog med rikare fältskikt och motsvarar då Björkskog av örttyp (2.2.4.6). Den finns t.ex. i
Hössnadalen - även sumpvarianten av denna rikare typ är där representerad.
Hagmarkerna som är helt kulturbetingade går ej att jämföra på motsvarande sätt då indelningen i
”Vegetationstyper i Norden” tar fasta på fält- och bottenskikt när det gäller kulturpåverkad
vegetation medan denna inventering i hög grad är inriktad på trädskiktets beskaffenhet.
En karta är alltid en förenkling av verkligheten och det är därför ej möjligt att på en karta i skala
1:50 000 återge alla de variationer som finns i skogsbestånden. I de bestånd eller delar därav som
redovisas på dessa kartor är det således den dominerande skogstypen som angetts eller i något
enstaka fall den från naturvärdessynpunkt mest intressanta.
2.3

Kriterier för värdering av beståndens naturvärde

De förhållanden som använt som mått på området naturvärde är bl.a. följande.
- Storlek. Ett stort område är värdefullare än ett litet.
- Skogens ”mognad” som ekosystem, Någon efterforskning av beståndens eller områdenas
skogliga kontinuitet har dock ej gjorts. Vid bedömningen av detta har använts t.ex.
1) förekomst av gamla och grova träd oavsett trädslag,

2) förekomst av sena successionsstadier som torrträd, lågor och innanrötna träd,
3) förekomst av bohål.
- Områdets variationsrikedom.
- Förekomst av diverse småbiotoper som block, lodytor, bäckar, hällar, källor, skogsbryn,
stränder, vattenfall, andra våtmarker etc.
- Frihet frän avverkningar, planteringar, gallringar, vägar och andra ingrepp.
- Vid värderingen har försök gjorts att fästa mindre vikt vid vilken slags lövskog det handlat
om. Skälet för detta är att jag anser att det är rimligt att bevara välutvecklade lövskogsekosystem av alla typer. Detta innebär bl.a. att en satsning bör göras för att bevara något större
alsumpskogsområde i Ulricehamns kommun förslagsvis V om Tolken. Sådana skogstyper
tillmäts normalt lågt naturvärde. Förmodligen är dessa marker i ett successionsstadium och
kommer att förändras starkt om de lämnas åt fri utveckling.
- Vid värderingen av hagmarken handlar det delvis om i vilken hävd den är. Vid bedömningen
har dock stor vikt lagts vid vilket skick trädskiktet är i. Ett område med många grova, innanrötna träd i har således fått en högre klassning än ett med unga träd i även om detta sistnämnda
ur slysynpunkt är aldrig så välstädat. Trots högintressant torrängsflora i öppna, sydexponerade
partier så får t.ex. träddungarna på Knätte kullar låga naturvärden.
Skogsbestånden har klassats i en tregradig skala där klass 1 har det högsta naturvärdet.
Klass 1-objekten är enligt min bedömning så värdefulla att de förtjänar skydd i form av
reservatsbildning eller liknande
2.4

Några slutsatser om svårigheter med metoden och osäkerheten i resultatet

När det gäller flygbildstolkningen av svartvita bilder är det viktigt att man bar tillgång till bilder
som är tagna i början till mitten av maj (gäller Älvsborgs län), Sommarbilder ökar osäkerheten i
mycket hög grad då lövskogens ljusa ton ej framgår alls utan urskiljandet får göras på krontaksmorfologiska karaktärer och annat. På vårbilderna kan man med lite träning lära sig att med rätt
stor säkerhet skilja en del olika skogstyper ä t.ex. bokskog (åtminstone lite äldre), ekskog, en del
klibbalssump skogar. Om möjligt bör naturligtvis IR-bilder användas.
Beträffande fältarbetet kan allmänt sägas att arbetet görs effektivast under den lövfria delen av
året. Man har då större genomsikt i bestånden och slipper vandra igenom så stora arealer till fots.
På sommaren ser man bokstavligen inte skogen för bara träd. Denna typ av översiktliga inventeringar innebär naturligt vis att områdenas alla delar inte hinner genomvandras. På så sätt kan
naturligtvis delar med stort naturvärde ha missats. Man kan inte frigöra sig från känslan av att ha
”hafsat” igenom områdena. Ulricehamns kommun inventerades vintertid vilket medfört att
markfloran ej ägnats nämnvärd uppmärksamhet.
Slutligen kan kartorna i 1:50 000 ge intryck av att. lövskogen täcker större areal än i verkligheten
genom att stora områden tagits med och inkluderar bebyggelse, åkrar och annan mark som ej är
skog.

3.

ALLMÄNT OM LÖVSKOGEN I ULRICEHAMNS KOMMUN

För att ligga i det västsvenska gnejsområdet är jordmånen mestadels mycket näringsrik genom
påverkan från Falbygdens kalkområden. De fattigaste delarna ligger i sydost där lövförekomsten
också är mycket sparsam. Kommunen kännetecknas av rätt hög kuperingsgrad utom i nordväst.
Klimatet är också förhållandevis humitt. Många sjöar och vattendrag finns i kommunen.
Förhållandevis stora delar av Ulricehamns kommun ger intryck av att vara avfolkningsbygd.
Trots detta är mängden naturbetesmark påfallande stor. Kommunen har enastående mycket av
vackra hagmarker, som dock förefaller att successivt gå ur hävd.
Allmänt sett är variationsrikedomen stor när det gäller lövskogarna. Om någon typ av lövskog
ska framhållas som särskilt frekvent och typisk för kommunen är det fr.a. klibbalssumpskogen.
Särskilt väst och norr om Tolken finns stora arealer översilningsmarker med klibbal. Påfallande
stora mängder a gråal finns fr.a. utefter Ätran och över huvud taget i Ätrans dräneringsområde.
Öster och söder om Önnarp i Hössna finns stora mängder av gråal. I sydvästra delen av
kommunen finns rester av Bokeskogen - en förr sammanhängande bokskog. Vid Åsunden finns
på flera ställen stora arealer av ekskog.

4.

NÅGOT OM OLIKA SKOGSTYPERS FÖREKOMST I
ULRICEHAMNS KOMMUN

Bokskog
De intressanta och värdefulla bokskogarna finns alla i sydvästra delen av kommunen. Den i
särklass mest värdefulla ligger vid Åsunden öster om Ekered. Något bestånd som är rester av
Bokeskogen längst i sydväst har också ett särskilt intresse t.ex. vid Rydet.
Ekskog
Kring Åsunden finns några stora värdefulla ekskogsbestånd. Här förtjänar särskilt att framhållas
skogarna vid Sjögunnarsbo, Näsboholm, Attorp och Fästered. I trakten av Vång i Ätradalen finns
andra stora ekskogsområden.
Ädellövskog
I kommunen förekommer ganska många objekt med ädellövskog, men de täcker för det mesta
endast små ytor. De största finns i sluttningarna av Kråkeboberg och Åsakullen. I övrigt finns ett
tiotal objekt av denna typ, ofta med rik flora.
Blandskog med ädellövinslag
Dessa skogar har ofta en stor trädslagsblandning och kan i många fall vara ”välutvecklade
lövekosystem”. Fr.a finns flera sådana marker i de södra delarna av kommunen, t.ex. områdena
101 (Alhammar) och 108 (Källebacka) med en hel del sena successionsstadier.

Blandskog med triviallövträd
Ett påfallande stort område av detta slag finns i sluttningarna ner mot Lönern vid Kölingsholm.
Detta område har också ovanligt stor trädslagsblandning och ett artrikt buskskikt.

Gråalskog
De stora mängderna gråal i fr.a. Ätrans dräningsområde är ett märkligt inslag. Gråalen finns i
liten utsträckning även i Lidans och Tidans övre delar samt i vissa höjdlägen även på
översilningsmark långt inne i barrskogsområden, t.ex. öster om Årås. Viktiga gråalsområden är
områdena 171, 172, 77 och 75.
Klibbalssumpskog
Denna skogstyp täcker avsevärda arealer i Ulricehamns kommun. Den är en karaktärsbiotop på
översilningsmark i barrskogsområden fr.a. i nordöstra delen av kommunen. Mest påfallande är
dock mängderna väster och norr om sjön Tolken. Man kan befara att stora delar kommer att
avverkas, dikas och omföras till harrskog om inga skyddsåtgärder vidtas.
Alkärr
Inget område med denna skogstyp hittades i kommunen, bortsett från fragment om några 10-tal
m2 på ett fåtal ställen.
Strandskog
Ganska välutvecklade sådana skogar finns vid Vinsarp och vid Ätrans utlopp i Lönern. Även runt
Varnumsjöarna finns sådana skogsytor.
Björkskog
I nordöstra delen av kommunen, fr.a. i Tidans dalgång på förr odlade mader, stora igenväxningsmarker där björken är det dominanta trädslaget. Endast undantagsvis har dessa områden
tagits med. Bedömningen av naturvärdet är dock ganska osäker.
Hagmark med blandade trädslag
Kommunen är oerhört rik på vackra och välhävdade hagmarker Två områden med mycket välhävdade naturbetesmarker som ej kommit med p.g.a. för liten trädtäckning är markerna vid
Snugge (finns med i Naturvårdsplanen) och utefter vägarna nordnordväst om sjön St. Björken.
När det gäller hagmarker finns en mängd olika marktyper representerade allt ifrån fuktiga och
näringsrika till torra och hedartade. Några exempel på vackra hagmarker som bör uppmärksammas i naturvårdssammanhang är områdena 2, 4, 37, 180, 170, 222, 217 och 197. Viktigt vid
skötseln av dessa områden är att inte gamla döda och döende träd tas bort - ju grövre och äldre de
är desto angelägnare är det att de får vara kvar även om de fallit omkull.
Ekhage
Ulricehamn är ingen typisk ekhage-kommun (jfr. t.ex. Vårgårda). Flera ekhagar finns dock och
vissa med grova ekar, men de täcker mestadels små ytor. Vackra ekhageytor finns runt gården
Ekarp.
Björkhage
Detta är en påfallande vanlig biotop i Ulricehamn, särskilt i de östra delarna av kommunen. Ett
stort antal mindre björkhagar som finns vid gårdar i skogstrakter har ej kommit med i inventeringen. För det mesta rör det sig om näringsfattigare marker än i de andra hagmarkstyperna.
Exempel på vackra björkhagar är 72, 211, 203, 202, 224 och 63.
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BESKRIVNING AV OMRÅDENA
Nr 1

Hagmark och ekskog vid Nedre - Hule

Landskap
Ett ganska stort lövskogs- och hagmarksområde där eken är det mest påfallande inslaget.
Skogstyp
Ekskog och hagmark med olika lövträd.
På kullen är det nästan ren ekskog med medelgrov till grov ek och en del hassel i sluttningen.
Nedanför vägen finns glesare skog med grov asp, i norr med en del döda träd, och i söder finns
ett mera hagmarkspräglat bestånd med grov och t.o.m. mycket grov ek. Även av ek finns i
området en del död ved. Någon enstaka grov bok finns också som inslag.
Området förefaller ej att betas för närvarande.
Bedömning
Ytan och relativt åldriga träd i denna relativt ekfattiga del av kommunen motiverar hög klassning.
Klass 2
Beskrivs av HL.

Nr 2

Lövskog norr om Grosken

Landskap
Ett stort område på nordsidan av sjön Grosken. Markerna närmast sjön består av betesmarker och
odlingsmark. Högre upp i den rätt skarpa sydöstsluttningen finns mera sluten skog.
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag och hagmark med olika lövträd.
I hagmarkerna ger eken området sin prägel - här finns rätt grova träd - ett träd som är naturminne
finns. Inslag av olika träd som rönn, sälg, ask, ask och björk finns. Hävden av betesmarkerna är
olika - ställvis god hävd, ställvis mer igenvuxet med sly - viden etc. Skogen norr om vägen fram
till Bergsgärde består av ek, bok, asp och björk med inslag av rönn, sälg m.m. Träden är mest
medelgrova men några grova bokar finns. Området är ganska varierat beträffande trädtätheten.
Bedömning
Området har betydelse för landskapsbilden. Beståndet har också intresse genom stort bokinslag.
Området kan ha ingått i ett fordom större bokskogsområde med centrum i SÖ Herrljunga
kommun.
Klass 2
Beskrivning i HL. Berörs i NÄL (U:10).

Nr 3

Ekhage vid Granared

Landskap
En ekhage som är i god hävd genom nyligen gjord slyröjning.
Skogstyp
Ekhage.
Ekarna är grova. Ett inslag av björk och asp finns. Marken betas ej.
Bedömning
Liten storlek ger trots rätt grova ekar begränsat naturvärde.
Klass 3

Nr 4

Hagmark på NV sidan av Björken

Landskap
Ett mycket vackert beläget hagmarksområde som nyligen gallrats och röjts. Kantar väststranden
av sjön Björken och innefattar ett antal mindre åkertegar som nu mestadels är ur bruk men som
nu betas. Ett småskuret och kraftigt småkuperat landskap. Terrängen är blockrik.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Träden är av olika grovlek från unga till grova och består av asp, björk, ek med inslag av lind,
sälg och rönn. Hasselbuskar finns här och där.
Bedömning
Vackert läge, stor biotopvariation och god hävd ger höga naturvärden.
Klass 2
Innefattas i U:11 i NÄL.

Nr 5

Hagmark vid Hov

Landskap
En rätt gles men välhävdad beteshage. Markerna betas av får och är steniga. Belägen i en västsluttning.
Skogstyp
Medelgrov ek och björk.
Bedömning
Klass 3

Nr 6

Sumpskog vid Fänneslunda

Landskap
En mestadels grovvuxen klibbalsskog utefter en bäck som rinner förbi Fänneslunda kyrkoruin ner
i Fänneslundasjön. Längst upp i norr där alskogen endast utgör smal remsa kantas beståndet av en
grov och gammal granskog. I norr är bäcken rätt djupt nedskuren och området har lite av ravinkaraktär. Markerna förefaller rika.
Skogstyp
Klibbalsskog
Klibbalen är längre ner grov till mycket grov med flera döda träd. Buskskiktet är tätt vilket bl.a.
beror på mängden av hallon. Längre upp i öster är skogen något yngre och markerna har ett stort
inslag av unggran - troligtvis uppkommen genom plantering.
Bedömning
Moget, grovvuxet trädskikt och kopplingen till vattendrag ger högt naturvärde.
Klass 2

Nr 7

Ekskog mellan Boarp och Lyckebo

Landskap
I NV mestadels ganska plan mark, i SÖ kraftig sluttning. Kantas i S av stora odlingsmarker.
Berget går delvis i dagen i SÖ.
Skogstyp
Ekskog och blandskog med ädellövinslag.
Den sydöstra delen av detta område är en ek-hasselskog av typisk ängstyp. Ekarna är medelgrova
till grova och bildar ett rätt vackert bestånd. Längre mot NV blir ekskogen yngre och klenare och
marktypen fattigare för att delvis övergå i ren hedserie. Inslaget av björk och asp ökar liksom en
del barr. Vissa delar av området är gallrat och så gott som hela området betas. Längst i väster fr.a. inne i Borås kommun på nästan plan mark finns en fuktigare skog av asp och björk.
Bedömning
Storlek och förekomst av rikare marktyper bidrar till naturvärdet.
Klass 2
Vissa delar ingår i U:42 i NÄL.

Nr 8

Rasbrant vid Boarp

Landskap
Branten nedom Boarp är en blockrik rasbrant med stor trädslagsblandning.
Skogstyp
Klibbalsskog, blandskog ned ädellövinslag och hagmark med olika lövträd.

Här finns bl.a. grov och hög ek, en hel del asksly - även en del grövre träd, rönn, lönn, ask, alm,
hägg och längst ner, fr.a. på andra sidan vägen klibbal. I bergssluttningen finns mycket gamla
ekar. Längre mot NV är markerna mera av ekhagetyp med hassel etc.
Fauna & flora
I rasbranten finns en flora med lundprägel. Enligt HL finns här svalört, gullpudra, desmeknopp
och strutbräken.
Bedömning
Förekomsten av grova, gamla, lövträd, stor trädslagsblandning och rik markflora motiverar hög
klassning.
Klass 2
Ingår i område U:42 i NÄL.

Nr 9

Skogsremsa öster om Stora Kleven

Landskap
På strandbrinken öster om sjön Stora Kleven finns en rätt gles skog av fr.a. björk men även ek
och klibbal. I kanten av denna skog finns flera fritidshus.
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
Ringa buskskikt.
Bedömning
Av betydelse för landskapsbilden och för de som utnyttjar fritidshusen.
Klass 3

Nr 10

Ekskog S om Grundryd

Landskap
En numera övergiven ekhage där sly och gran tränger in i snabb takt.
Skogstyp
Ekskog.
Ekarna är grova. Hassel finns i buskskiktet. Intermediär ört-ristyp.
Bedömning
Klass 3

Nr 11

Hagmarker mellan Sassarp och Davidsgärdet

Landskap
Ett mångfacetterat och varierat småbrukarlandskap. Stora delar består av hagmarker som delvis är i
hävd, delvis håller på att slya igen. Området är småbrutet och småkuperat med stor blockrike-dom.

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Rikt på skogsbrynsekotoner. Det fragmenterade trädskiktet är en blandskog med ek, asp och
björk där eken är grov. Inslag finns av sälg och rönn som särskilt utefter de öppna markerna beten och tegar - ger området en idyllisk prägel. Bland buskarna märks hassel och viden.
Bedömning
Stor biotopvariation, många spår av äldre hävdformer och estetiska landskapsvärden motiverar
högt värde. Det är viktigt i detta område att behålla och ”utveckla” den gammaldags hävden.
Klass 2

Nr 12

Skog- och hagmark V om Gärdsjön

Skogstyp
Björkskog och hagmark med olika lövträd.
Det övre norra delområdet består av en gallrad och röjd ekhage med medelgrov ek. Denna del
betas. Här finns några hasselbuskar och litet inslag av björk och gran. Utmed Gärdsjön finns en
björksumpskog i den sydvästra delen.
Bedömning
Klass 3

Nr 13

Ekskog Ö om Härna kyrka

Landskap
En ekskog på en kulle öster om Härna kyrka.
Skogstyp
Ekskog.
Träden är medelgrova och buskskiktet är glest. Längst ner mot åkerkanten finns en remsa med
ungbjörk. Markerna tillhör ängsserien.
Bedömning
Området har betydelse för landskapsbilden.
Klass 3

Nr 14

Lövskogar norr om Romsås

Landskap
Området ligger huvudsakligen i nordsluttning ned mot Viskandalen.
Skogstyp
En blandskog med ädellövinslag i form av fr.a. ek. Trädgrovlekarna varierar och trädslagsblandningen rätt stor med bl.a. björk, asp, sälg, gråal, klibbal etc. Inslaget av barr ganska stort.

Rikligt med hassel. På några ställen finns granplanteringar.
Bedömning
Alla delar ej besökta bedömning något osäker.
Klass 3

Nr 15

Betesmark vid Tissås

Landskap
Ett stort område med mestadels gles, trädtäckt hagmark. Stora arealer av öppna ytor betesmarker
och åkrar finns i området. Betesmarkerna är genomgående välhållna.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Grov - mycket grov (naturminne) ek, grova askar (i NV) och dungar av björk och mindre
klibbalsbestånd i sänkor.
Fauna & flora
På ett par av de äldsta askarna finns laven Gyalecta ulmi.
Bedömning
Området har betydelse för landskapsbilden men är egentligen inte skogsmark.
Klass 3
Området nämns i NÄL (U:39) och beskrivs något utförligare i HL.

Nr 16

Strandskog vid Toren

Landskap
Klibbalsskog.
Runt den lilla igenväxta sjön Toren finns en fin strandskog av björk, klibbal och Salix-arter. Runt
dessa träd och buskbälten finns vackra betade fuktängar vilket gör området värdefullt.
Bedömning
Av betydelse för bl.a. fågellivet.
Klass 3

Nr 17

Strandskog vid Kvarnagården, Viskan

Skogstyp
Klibbalsskog.
Ett område med strandskog och kantskog utefter Viskan. Klibbal, björk och viden
Bedömning
Klass 3

Nr 18

Lövskog NV om Dållebo

Landskap
En gammal hagmark på plan mark som nu består av sluten skog. Området betas fortfarande.
Närmast riksväg 40 finns några hamlade rätt grova askar samt välhävdade betesmarker.
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
Trädskiktet består fr.a. av medelgrov björk och asp. Inslag finns av ek, tall och gran. Hassel finns
i buskskiktet.
Fauna & flora
Gyalecta ulmi finns på en av de hamlade askarna.
Bedömning
Klass 3

Nr 19

Skogsområde N om Horsared

Landskap
Ett litet ganska risigt område med varierande trädgrovlek där trädslagen är asp, björk och en del
granar, Området har varit hagmark och betas fortfarande.
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
Hassel finns i buskskiktet.
Bedömning
Klass 3

Nr 20

Sumpområde vid Horsared

Landskap
Ett stort område med sumpskog av klibbal och björk. Marken sluttar i vissa delar mot nordväst.
Skogstyp
Björkskog och klibbalsskog.
Träden är unga till medelgrova. Beståndet är gallrat och röjt och betas delvis.
Bedömning
Kraftig påverkan av skogliga åtgärder och relativt ungt trädskikt ger begränsade naturvärden.
Klass 3

Nr 21

Strandskogar runt Örsjön

Skogstyp
Klibbalsskog och björkskog.
Strandskog med klibbal, björk och viden runt Örsjön. Dessutom finns i öster en större
björksumpskog.
Bedömning
Klass 3

Nr 22

Sumskogar ovanför Romsås

Skogstyp
Klibbalsskog och björkskog.
Ett mycket stort oenhetligt sumpskogsområde av björk och klibbal. Träden är genomgående rätt
unga. Största delarna betas ej men har av de vidgreniga överståndarna av gran att döma förr varit
hagmark. Björkskogen dominerar de norra delarna. Markerna ligger på mot nordväst sluttande
mark. Flerstädes översilningsmark.
Bedömning
Klass 3

Nr 23

Alsumpskog nordväst om Getared

Skogstyp
Klibbalsskog.
En klibbalssumpskog med ett visst inslag av gråal längst i öster.
Bedömning
Klass 3

Nr 24

Sumpskogar nordost om Getared

Landskap
Området är ganska oenhetligt och splittrat. Markerna sluttar överallt mot väster. En kraftledning
löper igenom området.
Skogstyp
Klibbalsskog och björkskog.
Ett stort område med sumpskogar av björk och klibbal i varierande åldrar. Vissa delar betas.
Hallon är ett markant inslag.
Bedömning
Klass 3

Nr 25

Alsumpskog söder om Arvidsgården

Skogstyp
Klibbalsskog.
Ett stort område med förhållandevis oskött klibbalssumpskog i nordsluttning nära riksväg 40.
Marken är fuktig av rörligt grundvatten. Rikligt med hallon samt en del ask, fr.a. som sly.
Bedömning
Relativt stor förekomst av äldre träd motiverar högre naturvärdesklass.
Klass 2

Nr 26

Alsumpskog norr om Trogared

Landskap
Ligger i svag NÖ sluttning.
Skogstyp
Klibbalsskog.
Ett mycket stort område med mestadels klibbalssumpskog. I de övre sydvästra delarna finns
mycket grov klibbal och flera torrtråd. Inslag finns av gran och björk. Fr.a. i norr närmare riksväg
40 är granen ett markant inslag. En våt sänka finns i de östra delarna. Vid besöket pågick en
mindre avverkning i de övre delarna - troligen vedhuggning. Vissa mindre partier är gallrade.
Bedömning
Ett av kommunens största klibbalsbestånd som dessutom innehåller tämligen rikligt med rätt sena
successionsstadier Beläget i en trakt med stora arealer av klibbalsskogar. Troligen finns i denna
trakt mycket av den ”kringfauna” och “kringflora” (mest ”lägre” organismer) som hör till klibbal
och denna miljö. Eftersom mycket få områden av denna karaktär är avsatta för fri utveckling i
denna del av landet är det motiverat att skydda något område ned klibbalssumpskog på översilningsmark. Detta område eller någon del av det är det som ligger närmast till hands eller
åtminstone bör något område i trakterna väster om Tolken komma ifråga.
Klass 1

Nr 27

Hage vid Rävsered

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En plant belägen hagmark med medelgrov till grov björk och klibbal. Området betas och hagen är
mestadels välhävdad. En del enbuskar finns.
Bedömning
Hagen har betydelse för landskapsbilden.
Klass 3

Nr 28

Sumpskogar och hagar vid Hästaryd

Landskap
Ett stort område med björkhagar, klibbal- och björksumpskogar.
Skogstyp
Klibbalsskog, björkskog samt björkhage.
Björkarna i björkhagen är grova med en del inslag av asp och klibbal. Hagen ingår i område med
välhävdade naturbetesmarker Buskskikt saknas så när som på några få hasselbuketter. Sumpskogarna är de normala i denna del av kommunen med medelgrov till rätt grov klibbal och björk.
Bedömning
Klass 3

Nr 29

Sumpskog sydväst om Trogared

Skogstyp
Klibbalsskog.
Ett påfallande orört och gammalt bestånd av klibbalssumpskog Träden är grova till mycket grova
i de nedre delarna. Marken sluttar svagt mot öster. I kanterna är alarna mest yngre. Marken sluttar
svagt mot öster. I kanterna är alarna mest yngre. Området kommer av snitsling att döma snart att
avverkas. Flera döda torrträd och lågor finns i området. Hägg som t.o.m. är rätt grov finns i
området.
Bedömning
Området är tyvärr rätt litet.
Klass 3

Nr 30

Sumpskog söder om Trogared

Skogstyp
Klibbalsskog
De södra delarna av detta område är också en klibbalssumpskog. De norra delarna är däremot
mera av hagmarkstyp med al, enstaka ekar, aspar och björkar. Skogen är delvis uppgallrad och
röjd. Ekarna är grova.
Bedömning
Storlek och variation motiverar högre naturvärdesklass.
Klass 2

Nr 31

Skogsområde på udden öster om Ulvungsviken

Landskap
Ett område som ligger i nära slutning till fritidsbebyggelsen på udden öster om Ulvungsviken i
Tolken.
Skogstyp
Ekskog och blandskog med ädellövinslag.
De södra delarna är en ekhagsliknande ekskog med grova ekar och en del hasselbuketter. En del
ekar är t.o.m. mycket grova. Norrut betas markerna men har där mindre hagmarkskaraktär.
Markerna är ändå rätt fria från buskskikt och trädskiktet består av björk med inslag av bl.a. rönn.
I sänkor finns medelgrov klibbalssumpskog. Även dessa betas. Längst i norr på en bergig kulle
finns en ekskog med medelgrova träd.
Bedömning
Hela området har betydelse både för det rörliga friluftslivet och landskapsbilden.
Klass 2

Nr 32

Kalvö och Mastungsön

Skogstyp
Björkskog.
Dessa öar besöktes ej. Från Tolkens strand framgår att björken utgör ett stort inslag i trädskiktet.
Bedömning
Av betydelse för landskapsbilden.
Klass 2

Nr 33

Hagmark söder om Sjöbredared

Landskap
En rensa med hagmarksträd omgiven av åkrar.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Trädskikt av al, sälg och björk samt en alm. Träden har vida kronor. Området förefaller ej att
betas. Några hasselbuskar.
Bedömning
Av betydelse för landskapsbilden.
Klass 3

Nr 34
Skogstyp
Klibbalsskog.

Alsumpskog väster om Sjöbredared

Ytterligare en klibbalssumpskog med genomgående rätt grov klibbal. Marken är ganska plan.
Bedömning
Klass 3

Nr 35

Sumpskog mellan Tångagärde och Hästhagen

Skogstyp
Klibbalsskog.
En ganska stor klibbalssumpskog av varierande trädåldrar från unga till grova. I de nedre delarna
vid Tolken finns en del fritidshus. En hel del askupplag finns i skogen son är av fuktig, rätt rik
örttyp. En del mycket grova alar finns liksom en del inslag av hägg.
Bedömning
En av de värdefullare klibbalssumpskogarna i sumpskogsområdena väster om Token. Rik flora.
Klass 2
Ingår i område U:44 i NÄL.

Nr 36

Lövskog söder om Tångagärde

Landskap
De övre delarna av detta område som sluttar ner mot Tolken är en klibbalssumpskog med medelgrov klibbal och stort inslag av asksly. De östra nedre delarna som omger fritidsbebyggelse
består av gammal hagmark med fr.a. ek och en del björk. Mycket fritidshusbebyggelse i området.
Markerna är här stenigare och torrare frisk örttyp. De övre delarna har delvis röjts och här ha ask
lämnats kvar.
Bedömning
Området har betydelse för landskapsbilden och för de son nyttjar fritidsbebyggelsen. Rik flora.
Klass 2
Ingår i område U:44 i NÄL.

Nr 37

Hagmarker sydväst om Fornabo

Landskap
Mycket vackra hagmarker i sydvästsluttning vid Fornabo och Hand. En mindre bäck rinner i en
svacka. Området är ganska varierat och rikt på ekotonmiljöer.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Längst upp ovanför gårdarna finns en del gles ekskog. I den steniga sluttningen finns grova till
mycket grova almar, askar och lindar. Längre ned i sluttningen finns hamlade askar med många
bohål i. Hasselbuskar står här och där. Längre ned finns fuktigare mer aldominerade partier.
Ruggar och nyponbuskar finns i väster.

Fauna & flora
Markerna förefaller näringsrika och här bör finnas en någorlunda intressant lundflora. Vid
besöket noterades t ex svalört. På alm och ask finns Lobaria pulmonaria och Gyalecta ulmi.
Bedömning
Ett värdefullt område. Intressant epifytflora och markflora. Av värde för fågelfaunan. Av
betydelse för landskapsbilden.
Klass 1

Nr 38

Lövskog sydöst om Handvik

Skogstyp
Bokskog och blandskog med ädellövinslag.
Ett område med två olika lövskogstyper. Längst i norr en bokskog med mest ung till medelgrov
bok med inslag av björk och gran. Söder om vägen in till Handvik finns en blandskog med björk,
asp och ek. Träden är medelgrova och marktypen av ristyp. Vissa delar är gallrade eller
avverkade.
Bedömning
Relativt stort bokbestånd motiverar högre klassning.
Klass 2

Nr 39

Bokskog vid Bobacken

Skogstyp
Ett litet bokskogsbestånd av medelgrov - klen bok med enstaka granar.
Klass 3

Nr 40

Bokskog norr om Rydet

Skogstyp
En bokskog i sluttningen ovanför vägen in till Rydet och Aspås. mest medelgrov bok och med ett
rätt stort graninslag.
Bedömning
Klass 2
Beskrivs av Hilldén 1972.

Nr 41

Bokskog vid Asnås

Skogstyp
En välsluten bokskog med uteslutande bok i sluttning mot söder. Medelgrova träd.
Bedömning
Klass 2

Nr 42

Bokskog söder om Rydet

Skogstyp
Ett bokskogsområde som antagligen utgör en rätt genuin rest av de stora bokskogar som förr
fanns här. De västra delarna i en sluttning mot väster är påfallande orörda. Här finns grova till
mycket grova bokar och en del döda träd med mycket tickor (mest fnösktickor). Tyvärr är graninblandningen i denna del hög. Den största delen av det karterade området - i öster och söder består av ett hygge där all bok lämnats kvar. Här är bokföryngringen god och kommer på sikt att
bli en större bokskog. En del. av den kvarlämnade boken är redan unga träd. En vandringsled
passerar genom området.
Fauna & flora
På många bokar finns Lobaria pulmonaria och en i övrigt mycket intressant lavpåväxt, t.ex.
Pyrenula nitida.
Bedömning
Sannolikt lång kontinuitet som bokbestånd och intressant epifytflora medför trots ringa yta högsta
klass. Vissa granar bör röjas bort i nordväst.
Klass 1
Beskrivs av Hilldén 1972.

Nr 43

Bokskog vid Bokelund

Skogstyp
Ung bokskog med sly av asp, björk m.m.
Bedömning
Klass 3

Nr 44

Bokskog vid norra Röshult

Skogstyp
En bokskog med triviallöv i kanterna. Träden är unga till medelgrova.
Bedömning
Klass 3
Beskrivs av Hilldén 1972.

Nr 45

Hagmarker vid Haghult

Landskap
Ett ställvis vackert och väl hävdat om ej alltid betat haglandskap finns i detta område. Området
ger intryck av välhävdat småbrukarlandskap då åkertegarna som finns bland skogsmarkerna är
små.

Skogstyp
Ekhage, hagmark med olika lövträd och blandskog med triviallöv.
Längst i söder vid Haghult finns en vacker ekhage med grova ekar. Några av ekarna är mycket
grova. Längre mot norr finns mera igenslyade hagmarker med mycket sälg och rätt stort barrinslag av både tall och gran. Längst i norr finns ånyo välhävdad hagmark - här främst björkhagar.
Bedömning
Klass 2

Nr 46

Bokskog väster om Backa

Skogstyp
Bokskog och blandskog ned ädellövinslag.
Ett rätt stort bokskogsområde med medelgrov bok. Mot väster på ovansidan av vägen ökar
barrinslaget och inslaget av björk. Nära Backa finns en ekskog. Hedseriemarker.
Bedömning
Området har betydelse för landskapsbilden.
Klass 2

Nr 47

Hagmarker och skog vid Rydagärde

Landskap
Området är stenigt och småkuperat.
Skogs typ
Hagmark med olika lövträd samt blandskog med ädellövinslag.
Hagmarker av varierande hävd. I söder finns starkt igenväxta marker där sly av asp, hassel, björk
håller på att förändra hagmarkerna till skogsmark. I norr är markerna mera hävdade med grov ek
och medelgrov björk. Mängden av hassel tyder på ställvis bättre markförhållanden.
Bedömning
Klass 3

Nr 48

Lövskogsområden vid Skålarp

Landskap
Ett varierat och rätt stort område utefter Lidan som rinner upp i dessa trakter. Ån är vackert
meandrande. I området finns en damm.
Skogstyp
Gråalsskog, hagmark med olika lövträd och björkhage.
Utefter ån finns en hel del gråal som är rätt grov fr.a. i norr. Öster om finns hagmarker där en
större björkhage är mest påfallande. Annars är det hagmark med blandade trädslag ek, björk, asp

och klibbal närmare ån. Väster om ån är markerna mer ohävdade och skogsbestånden trasigare
p.g.a. odlingar. Träden är genomgående medelgrova men en del är grova. I asparna finns en del
bohål.
Bedömning
Området har betydelse för landskapsbilden. Gråalsbestånd är ovanliga i denna del av kommunen.
Klass 2
Beskriva i NÄL (U:7).

Nr 49

Ekskog vid Salarp

Landskap
En ekskog på en bergkulle.
Skogstyp
Ekskog
Träden är medelgrova.
Bedömning
Beståndet har genom sitt exponerade läge betydelse för landskapsbilden.
Klass 3

Nr 50

Hage norr om Åbacka

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En hage med mycket björk kantad av grova aspar med flera bohål. Hagen betas och är i god hävd.
Bedömning
Klass 3

Nr 51

Ekhage norr om Nygård

Landskap
En ekskog på en bergkulle.
Skogstyp
Ekskog.
Träden är medelgrova.
Bedömning
Beståndet har genom sitt exponerade läge betydelse för landskapsbilden.
Klass 3

Nr 52

Hagmark norr om Kärråkra

Skogstyp
Hagmark av olika lövträd.
En ganska tät och grovstammig blandhage med grov ek, grov björk och grov asp. Betet förefaller
vara i avtagande men markerna är fortfarande i god hävd. Ett mindre område med björksumpskog
finns i den norddvästra delen. En del granar förekommer också och i buskskiktet enstaka hasselbuskar. Inne i området finns en del öppna ytor. Området har betydelse för landskapsbilden runt
Kärråkra och de gamla träden gör området värdefullt för fågelfaunan.
Bedömning
Klass 2

Nr 53

Sumpskog väster om Rosendal

Skogstyp
Klibbalsskog.
En väl sluten al- och björksumpskog dar träden är genomgående grova. Inslag av gran finns.
Bedömning
Områdets storlek och trädens grovlek gör att området bör uppmärksammas.
Klass 2

Nr 54

Ekhage norr om Bosarp

Skogstyp
Ekhage.
En hage dominerad av medelgrov ek och en del grov björk samt några enstaka hagmarksgranar
på en mindre kulle med fornminnen. Markerna är torra till friska ängsmarker och betas.
Bedömning
Klass 3

Nr 55, 56

Hagmarker vid Trälunda

Landskap
Två områden med hagmarker som omger väl hävdade odlings- och betesmarker. Byn har ett
vackert läge och är ett gott exempel på välhållna naturbeten med många stenrösen.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Bestånden består av glesa asp och björkhageytor och en del ek i NÖ. Markerna är av fattig
ängstyp av olika fuktighetsgrad.

Bedömning
Betydelsen för landskapsbilden motiverar högre naturvärdesklass.
Klass 2

Nr 57

Lövskog norr om Murum

Skogstyp
En tät medelgrov klibbalssumpskog som sannolikt har vuxit upp på gammal betesmark norr om
Murums kyrka. Längst i norr ekskog.
Bedömning
Klass 3

Nr 58
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd. Träden består av asp, ek och björk samt ett antal grova hagmarksgranar. Hassel finns rätt frekvent i buskskiktet.
Bedömning
Klass 2
Innefattas i U:9 i NÄL och beskrivs dessutom i HL.

Nr 59

Lövskog väster om Hallebo

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
Igenväxt hagmark av måttligt intresse. Är nu en blandskog med ekinslag. Björk och asp är grova
och ekarna medelgrova. Stort inslag av rönn. Enstaka granar. Mängder av aspsly. Markerna
huvudsakligen plana och av frisk örttyp utan ovanliga inslag.
Bedömning
Klass 3

Nr 60

Ekhage norr om Tågården

Skogstyp
En betad ekhage ned grov ek. Nära gården finns en mycket grov ek. Fornlämningar finns i
området.
Bedömning
Klass 3

Nr 61

Lövskog vid Tågården

Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag.
En hedekskog med medelgrov ek på en nord-sydgående bergkulle. På västra sidan en del grov
asp. En hel del uppkommande aspsly.
Bedömning
Klass 3

Nr 62

Hage söder om Tågården

Skogstyp
Ekhage.
En välhävdad hage med grov ek, björk och asp. här och där en och annan grov hagmarksgran.
Området betas. Saknar buskskikt så när som på en bergig kulle i norr.
Bedömning
Klass 2

Nr 63

Björkhage vid Almestad

Skogstyp
En stor välhävdad björkhage. Träden står ganska glest men tätnar mot söder. Björkarna är grova.
Inslag av mycket grov asp finns. Plagen betas. En av de vackrare björkhagarna i denna del av
kommunen.
Bedömning
Klass 2

Nr 64

Lövskog sydväst om St. Gunnestorp

Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag.
Ett igenväxande hagmarksområde med stor trädslagsblandning. Trädskiktet domineras av asp och
björk med inslag av ek och gran. Ett tätt buskskikt av hassel och sly gör att området är rätt risigt.
I NV finns ett område som fortfarande betas. Dessutom finns ett område med sumpbjörkskog.
Ytor av både ängsserietyp och ristyp finns.
Bedömning
Klass 2

Nr 65

Ekskog sydväst om Viesjön

Skogstyp
En grov, gallrad och röjd ekskog. Marken sluttar mot norr och är stenig-blockig. Inslag finns av
sp och björk. Snabbt uppkommande sly av några års ålder karaktäriserar vidare området. Marken
är huvudsakligen av ristyp.
Bedömning
Klass 3

Nr 66

Skogen mellan Övre Vång och Silarp

Landskap
Ett mycket stort lövskogsområde. De höglänta områdena som sluttar åt öster täcks av ekdominerad skog. Hela området har förr sannolikt varit hagmarker. Området är ganska kuperat och
stenigt-blockigt.
Skogstyp
Ekskog, hagmark med olika lövträd, blandskog med ädellövsinslag samt björkhage.
Skogen är överallt medelgrov eller relativt ung. Ett mindre granskogsområde finns i de centrala
delarna. Längst ned mot järnvägen finns i norr björkhagar med mest vårtbjörk. I de övre delarna
kring Övre Vång och Lundagården finns fortfarande hävdade betesmarker av hagmarkstyp. Vissa
är nyligen röjda och gallrade. Klibbal finns i några sänkor i de västra delarna. Olika buskar hassel, nypon, en, sälg, viden m.m. gör området omväxlande och rikt på skogsbrynsmiljöer. I de
betade delarna är trädslagsblandningen stor med hägg och rönn etc. Mot Lundagården finns en
grupp mycket grova aspar med flera bohål. Längst i norr har skogen skötts som “lövskogsbruk”.
Fauna & flora
Ett ganska stort inslag av torrängsväxter finns i kanterna av området fr.a. i de södra delarna.
Bedömning
Området har stort värde som inslag i landskapsbilden. Ett värdefullt område fr.a. genom storlek
och omväxlande täthet.
Klass 1
Beskrivs i NÄL (U:16). Se även HL.

Nr 67

Hagmarker nordväst om Hökerum

Landskap
Ett stort område med stor ekförekomst på en bergig ås väster mot Fänneslunda från Hökerum.
Nedom berget finns en fuktig sänka utan trädvegetation så när som längst i norr där en
alsumpskog tar vid. Ett par rätt kraftiga bergstup ger området en särskild prägel.

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd och klibbalsskog.

Även längst i söder finns ett mindre al- och björksumpskogsbestånd. Ekarna är medelgrova. Av
övriga lövträd finns inslag av björk, asp och rönn.
Bedömning
Ett viktigt lövskogsbestånd. Stor biotopvariation, förekomst av vattendrag och vackert läge
motiverar högre klassning.
Klass 2
Området beskrivs i NÄL (11:38).

Nr 68

Ekarps ekhagar

Skogstyp
Ekhage.
Ekhagar med stora mängder grova ekar. Ekarna är rätt tätt ställda och liknar delvis skog med en
del hassel som undervegetation. En mycket grov ek står i söder utmed kanten av en åker. Ö.h.t.
består stora delar av området av kantskog av ek. Inslag av andra lövträd som björk, lind och rönn
och i öster ett ökande barrinslag. De flesta delarna av området betas. Inne i området finns många
öppna ytor - åkrar och betesmarker.
Bedömning
Genom mängden av grova ekar ett värdefullt område.
Klass 1

Nr 69

Hagmarker norr om Säby

Landskap
Hagmarkerna ligger insprängda i långsträckta åkrar. Markerna är rätt steniga.
Skogstyp
Ekhage.
En gles ekhage med medelgrova till grova ekar fr.a. i söder. Längre mot norr blir ekarna något
klenare och här finns några fritidshus. Ned mot Agnsjö finns björkskog och i fuktiga sänkor aloch björksumpskog, Hela området är väl hävdat och betas.
Bedömning
Klass 2
Innefattas i område U:36 i NÄL. Beskrivning även i HL.

Nr 70

Hökerums park

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Detta område består delvis av en gammal park som omger den nu helt förfallna huvudbyggnaden
till Hökerums gård. Träden är mycket grova och består av alm, ask, lind, lönn och bok. I flera av
träden finns bohål, Denna del betas av får. Längre upp i sluttningen bakom ladugården finns en
yngre skog med rätt mycket sly. Även här är inslaget av ädla lövträd markant - ask och alm.
Fauna & flora
Träden har en rik lavpåväxt.
Bedömning
Mängden gamla träd och flera olika arter medger högre klassning. ”Viss artificiell prägel”.
Klass 2

Nr 71

Almskog sydväst om Hökerums qård

Skogstyp
Ädellövskog.
Ett mycket litet område med grov alm söder om Hökerums gård.
Bedömning
Eftersom almskogar är mycket ovanliga i kommunen har området uppmärksammats trots sin
litenhet.
Klass 3

Nr 72

Björkhage vid Nabben

Skogstyp
Björkhage.
Björkarna står relativt glest men är medelgrova till grova. Inslag finns av rönn och sälg. Välhävdat. Markerna är av ängstyp och betas.
Bedömning
En av de största och vackraste björkhagarna i denna del av kommunen. Av stor betydelse för
landskapsbilden.
Klass 1

Nr 73

Skog utefter Mogdens sydöstra strand

Landskap
En skog utmed Mogden med grov till medelgrov klibbal och grov björk. Några fritidshus finns i
området.

Skogstyp
Björkskog.
Skogen är påfallande gles. Någon zonering ut i sjön med videsnår etc. finns ej. Högre upp mot
odlingsmarken enstaka tallar och ekar.
Bedömning
Området har betydelse för landskapsbilden och för fågelfaunan.
Klass 3
Kort beskrivning i HL.

Nr 74

Aspkog väster om Lena

Skogstyp
Blandskog av triviallöv.
Ett litet område av fuktig och frisk örttyp vars främsta värde är ett bestånd av tjugotalet mycket
grova aspar, Flera exemplar har en brösthöjdsdiameter på runt 70 cm och är därmed de grövsta
som noterades under inventeringen. Asparna är mycket högväxta. Området har annars ett trädskikt av klibbal (grov mycket grov) och en del björk och unggran. En del rutten ved finns i
området. Marken är småstenig och sluttar mot öster,
Bedömning
Träden bör skyddas på lämpligt sätt.
Klass 3

Nr 75

Gråalsbestånd väster om Timmele

Skogstyp
En gråalskog av växlande ålder. Området har inslag av Salix-arter och hägg. En del gamla träd
finns liksom död ved. Snårigt och rätt oframkomligt. En mindre bäck rinner igenom beståndet.
Bedömning
Klass 3
Se fr.a. HL.

Nr 76

Biörkhage söder om Ännestorp

Skogstyp
En gles betad björkhage med enstaka aspar och rönnar.
Bedömning
Området har betydelse för landskapsbilden
Klass 3
Innefattas i område U:19 i NÄL. Beskrivs av HL.

Nr 77

Skog utmed Ätran vid Timmele

Landskap
Ett ganska stort område i omedelbar anslutning till Timmele med grov gråalskog utmed Ätran.
Gråalarna hänger ut över Ätran på ett karaktäristiskt sätt.
Skogstyp
Gråalsskog och björkhage.
Liknande biotoper finns på andra ställen utmed ån men detta är ett av de största bestånden och
med de grövsta gråalarna. Inslag finns också av hägg och Salix-arter. Gråalen finns också längre
mot norr utmed Ätran men här är inslaget av andra träd som björk, tall och asp större. Utmed
brinkarna i norr not fotbollsplanen finns en vandringsstig. I sydväst på de stora geologiska
formationerna finns en björkhage som sköts som park. Gråalskogen är tänkbar biotop för
kungsfiskare och i brinkarna bör också häckningsmöjligheter finnas.
Bedömning
Av socialt och ornitologiskt värde. Trots tätortsnära läge ett moget och ställvis orört trädskikt av
en ovanlig skogstyp.
Klass 1
Innefattas i område U:20 i NÄL. Se även HL.

Nr 78

Sumpskog vid Bogakvarn

Skogstyp
Klibbalsskog.
Ett ganska stort bestånd av klibbal utefter Viskan från Bogakvarn mot slätterna nere vid Mogden.
Träden är variabla i grovlek - grov klibbal finns på flera ställen - och markerna ger ett mycket
orört intryck. Stenmurar och anläggningar i anslutningar till dammar och kvarnar ger också
området sin prägel. I öster finns ett sumpskogsområde med rätt stort barrinslag. Här finns även
sälg, hägg och björk.
Bedömning
En värdefull biotop som bör uppmärksammas.
Klass 2
Området beskrivs i NÄL (U:46) och utförligare i HL.

Nr 79

Lövskog väster om Mästunga

Landskap
Ett ganska stort område med ”triviala” lövträd. I söder utmed Tolken omger lövskogen ett antal
fritidshus.
Skogstyp
Blandskog med triviallöv.

Längst upp i norr en betad alskog med björkinslag. Här är det asp och björk som dominerar med
ett litet ekinslag. Särskilt asparna är grova. Under träden finns ett rätt tätt skikt av sly - främst asp
och rönn. Marken är stenig.

Bedömning
Området har värde både ur landskapssynpunkt och för fritidshusbesökarna.
Klass 3

Nr 80

Lövskog väster om Brunn

Landskap
Beläget i nordsluttning.
Skogstyp
Klibbalsskog, björkskog och hagmark ned olika lövträd.
Längst ner är skogen täta e och har högre barrinslag. På båda sidorna av vägen finns blandskog
med björk och asp och klibbal och inslag av ek. Skogen är ung till medelgrov och rätt tät men
ändå i de övre delarna gallrad. Kvar från gallringen ligger en massa klent virke och ruttnar på
nersidan av vägen.
Bedömning
Området har en del floristiska värden.
Klass 3
Berör område U:47 i NÄL. Enligt HL finns här lundflora med t ex gulsippa, lundstjärnblomma
och strutbräken.

Nr 81

Ekhage vid Brunns kyrka

Skogstyp
En ekhage med grova ekar som är väl hävdad. Området betas,
Bedömning
Har betydelse för landskapsbilden.
Klass 3

Nr 82

Lövskog vid Törestorp

Skogstyp
Klibbalsskog och björkskog.
I söder en grovvuxen alsumpskog på översilningsmark som genomskärs av en väg, Ett rätt stort
inslag av gran. Genom området rinner en mindre bäck. Längre upp på sluttningen där översilningsmarken fortsätter tar dock björken successivt över och beståndet är yngre. Här vinns dock
enstaka överståndare av grov ek.

Bedömning
Klass 3

Nr 83

Lövskogar nordöst om Ulricehamn

Skogstyp
Ädellövskog, klibbalsskog, blandskog med triviala lövträd, hagmark med olika lövträd och
björkhage.
De övre SÖ delarna består av en gallrad, betad björkhage som trots detta har stark slyuppkomst.
Här finns också stråk av klibbalssumpskog. Längs Falköpingvägen finns en sluttning med almar
som är medelgrova. Upp mot Övrarp och Övragård övergår markerna i hagmark med björk, ek,
klibbal och enstaka ask. Dessa marker är röjda och betas. Upp mot kraftledningen övergår
markerna till blandskog med ekinslag och träden är här unga.
Bedömning
Området har betydelse som grönt närområde till Ulricehamn
Klass 2
Beskrivs delvis i NÄL (U:32) och HL.

Nr 84

Lövskogar öster om Ulricehamn

Landskap
Området sluttar mot väster och består av fuktiga och friska marker. En mängd motionsspår,
skidspår och andra snitslade stigar går igenom området. I övre delen av området finns en golf
bana.
Skogstyp
Blandskog ned triviala lövträd och blandskog med ädellövinslag.
Skogen består av en blandskog av björk, klibbal (ställvis nästan rena bestånd), ek och asp. Inslag
av andra träd som ask, hägg, sälg och rönn finns. Hallon är påfallande vanligt i de fuktigare
delarna. Vid Hestra finns en större allé av ask, asp och klibbal.
Bedömning
Av stort värde för friluftslivet. Området har också betydelse för landskapsbilden.
Klass 2

Nr 85

Hage vid Rydet

Landskap
Ett litet men på grund av markanvändningen och stenigheten originellt område. Mängder av
odlingsrösen, stengärdsgårdar och block finns i området. Möjligen hävdas en del ängsmark som
slåttermark.

Bedömning
Klass 3

Nr 86

Sumpskog utefter Tattarån

Landskap
En bäckdal där vattendraget är främsta motivet för att området tagits med. Ställvis utvidgar sig
bäckdalen till små kärr. Flera mindre dämmen finns utmed bäcken. God förekomst av våtmarksekotoner.
Skogstyp
Klibbalsskog.
Kanterna täcks av björk och klibbalsskog av varierande ålder och täthet. Vissa delar betas och
längst i norr finns björkhageytor, En del klen gråal. Viden finns intill kärrytorna. I norr har stora
delar nyligen avverkats.
Bedömning
Klass 3
Se även HL.

Nr 87

Hagmarker vid Högryd

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En rätt stor, varierad men mestadels rätt glest trädbevusen hagmark som omger en större by Högryd. Hagmarskträden består av björk (fr.a. i söder), lönn, ek och ask. Träden är medelgrova
till grova. Björk med en del viden finns i en sänka väster om gårdarna. Hassel finns frekvent i
kanterna. Ängsseriemarker. Området har betydelse för landskapsbilden.
Fauna & flora
En mycket grov ak finns öster om gården med bl.a. Gyalecta ulmi.
Bedömning
Klass 3

Nr 88

Hage norr om Sjöbacken

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En hagmark med grova träd av asp, björk och ek. I asparna finns en del bohål. Barrinslaget är rätt
stort och marken är av hedserietyp. Utanför det betade området finns gammal hagmark som håller
på att slya igen.

Bedömning
Klass 3

Nr 89

Bokskog vid Vasared

Landskap
Ligger på en stark östsluttning.
Skogstyp
Bokskog.
En bokskog utmed Tvärredsvägen med medelgrov till grov bok. Ett område i norr bar nyligen
avverkats. En mycket grov bok finns i området. Ek finns som inslag fr.a. i söder.
Bedömning
Klass 2
Beskrivs av Hilldén 1972.

Nr 90

Lövskon vid Kråkebo

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd och ekhage.
Hagmarksliknande bestånd med grova och höga ekar. Inslag av asp och björk fr.a. närmare
Kråkebo där markerna betas och skogen är klenare. I denna del finns även en del al - delvis som
sly. Längre upp mot vägen till Tvärred är skogen rätt väl hävdad men en hel del hasselsly tränger
upp i den glesa skogen.
Fauna & flora
Laven Lobaria pulmonaria finns på en lönn.
Bedömning
Ett vackert ekbestånd.
Klass 1

Nr 91

Åsakullen

Landskap
Täcker Åsakullen sydsluttningar. I SÖ finns ett par fritidshus.
Skogstyp
Ädellövskog.
Längst i väster en glesare skogsmark som betas med asp och sly av hassel, ek och björk. Denna
del har många gläntor och förefaller ekotronrikt. Större delen av sluttningen och rasbranten täcks
av en ädellövskog med något mindre trädslagsblandning än på Kråkeboberg, Sena successions-

stadier finns dock av alla trädslag som finns i området vilket gör det till det mest orörda och
urskogslika av alla lövskogar i kommunen. Träden är ek, alm, lind, asp, björk, rönn, lönn och en
del gamla granar. Av alla trädslag finns grova träd. I flera träd finns bohål. Fältskiktet är mindre
lundartat än på Kråkeboberg. Hassel finns här och där i sluttningen.
Fauna & flora
Området beskrivs av GW.
Bedömning
Området bör lämnas till fri utveckling och ges reservatsskydd.
Klass 1
Ingår i område U:48 i NÄL. Beskrivs dessutom av Jacobsson 1976. HL

Nr 92

Kråkeboberg

Landskap
Täcker syd-, öst- och delar av nordsluttningen på Kråkebeberg.
Skogstyp
Ädellövskog
Täcks av ädellövskog med hög tradslagsblandning. I väster finns en del bok i övrigt alm, ek,
lönn, lind, asp, rönn, björk etc. En del gran finns även. En kraftig gallring har utförts i de nedre
delarna vilket ur naturvårdssynpunkt måste anses som helt omotiverat. Landskapsbilden har
skadats och en del av naturvärdena. I stället kan man nu vänta sig en kraftig slyuppkomst. I
nordsluttningen är graninslaget större och de ädla lövträden färre.
Fauna & flora
Området beskrivs utförligt av GW. I sin avhandling om oceaniska lavar tar Gunnar Degelius upp
Kråkeboberg och nämner Parmeliella plumbea därifrån. Området är tidigare detaljinventerat
(Wallin 1974).
Bedömning
Att försöka göra sydsluttningen till hagmark måste anses som ett missriktat företag utan utsikter
att lyckas. Det är viktigare att värna om ädellövskogskaraktären med den rika floran som finns på
berget. Det uppkommande lövet bör ej åtgärdas. Området är av största värde. Hela området är av
reservatsklass.
Klass 1
Område 49 i NÄL. Hilldén 1972 nämner området som ett ur ”boksynpunkt” trivialt område vilket
förefaller vara ett riktigt omdöme. HL.

Nr 93

Lövskog vid Lilla Ekered

Landskap
Ett plant område.

Skogstyp
Ekskog och blandskog med ädellövinslag.
Blandskog av ek, björk, ask. Al finns i de fuktigaste delarna väster om vägen in till Lilla Ekered.
Träden är medelgrova men ekarna blir ibland grova. Området har betats förr men betestrycket
och hävden förefaller vara så liten att området bör rubriceras som skog. Skogen är dock
fortfarande rätt gles, Den är glesast mot söder där skogen är yngst.
Bedömning
Klass 2

Nr 94

Bokskog vid Åsunden sydost om St . Ekered

Skogstyp
Bokskog.
Boken är genomgående grov till mycket grov, fr.a. i norr. Träden är höga. Inslag av gran finns
endast i norr och i kantzonen i väster. Området är enhetligt i de flesta avseenden. En hel del lågor
- även grova - och döda torrträd finns. På några platser har graninslaget röjts bort. Skogen täcker
en mindre bergkulle men rätt plana ytor finns också. En kulle med stort bokinslag men även med
grova granar och björkar ligger lite längre norrut. Gränsar i söder till ett stort kalhygge.
Bedömning
Ett toppobjekt som bör ges reservatsskydd.
Klass 1
Beskrivs av Jacobsson 1976. Medtaget 1 HL.

Nr 95

Bokbestånd söder om St. Björknabben

Landskap
Ett litet bestånd med ung bok o östsluttningen ned mot Åsunden.
Skogs typ
Bokskog.
Bedömning
Klass 3

Nr 96

Ridå med ekar söder om Ulricehamn

Landskap
Utefter stranden söder om Ulricehamn finns en rad grova ekar som sätter sin prägel på landskapet.
Skogstyp
Ekskog.

Även enstaka björkar och granar finns.
Bedömning
Klass 3

Nr 97

Ekskog vid Sjögunnarsbo

Landskap
Sydsluttningen upp mot Sjögunnarsbo täcks av en av kommunens största ekskogar.
Skogstyp
Ekskog.
Ekarna är medelgrova till grova men ett tiotal ekar från en äldre generation står utspridda i
beståndet och är mycket grova - flera av dem är ihåliga och någon döende eller död. Mot norr
ökar inslaget av björk medan asp och lind finns här och där liksom även klibbal i de lägre
delarna. Skogen förefaller gallrad för något tiotal år sedan. Buskskiktet består av hassel - ett av
kommunens större hasselbestånd - samt olvon och brakved. Fältskiktet är av örttyp.
Fauna & flora
Gyalecta ulmi påträffades på en av de gamla ekarna.
Bedömning
Området har mycket stor betydelse för landskapsbilden. Förekomsten av mycket gamla ekar i
beståndet höjer naturvärdet då det tyder på lång kontinuitet om ekskog.
Klass 2
Området beskrivs i Hilldén 1974. En utförlig beskrivning finns i Jacobsson 1976. Beskrivs i NÄL
(U.56). HL.

Nr 98

Lövskogen mellan Ågården och Ruddal (Huluhagen)

Landskap
Två bäckar och omgivande högre mark karaktäriserar topografiskt detta område. Ett stort område
i öster hävdas som hage (Huluhagen) av hembygdsföreningen. En stig går genom området.
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag och ekskog.
Bäckdalarna täcks närmast bäckarna av fuktigare, mera näringsrik skog med klibbal och i de mest
nedskurna delarna även en del medelgrov alm. Asp förekommer liksom björk i hela området. De
högläntare delarna domineras dock av ek varav några närmare vägen är rätt grova. I buskskiktet
finns enstaka hassel. I ravinen närmast Ågården finns en markflora som förefaller ha inslag av
lundväxter. Annars rör det sig mest om ängsmark av ganska fattigt lag även om blåsippa noterades. Vissa mindre ytor är av ristyp. Mot öster längst nedströms övergår skogen mer i barrskog
(gran). Barrinslag finns också på höjden mellan bäckarna.

Fauna & flora
P träden invid bäckarna noterades förekomster av Lobaria pulmonaria. Enligt NÄL finns här bl.a.
skogsbingel, hässleklocka och lundstjärnblomma. I några aspar finns bohål.
Klass 2
Beskrivs utförligt av Jacobsson 1976. Ingår i område U:59 i NÄL. Beskrivet av HL.

Nr 99

Branterna vid Alhammars grottor

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
I branterna i. Alhammars grottor finns en del lövträd med stor ädellövinblandning i form av ek
och lind. Asp och björk är annars dominerande tillsammans med barrträden.
Bedömning
Området täcker en ganska liten yta men är värdefull ur landskapsskyddssynpunkt Rasbranter och
stup skapar också intressanta miljöer för den lägre floran - mossor och lavar, och denna flora kan
förväntas vara rätt intressant. Som lövbestånd dock ej av toppklass. Torde kunna klassas som
impediment då skogsbruk svårligen kan bedrivas i branterna.
Klass 3
Beskrivs av Jacobsson 1976, Även med i HL. Ingår i område U:59 i NÄL.

Nr 100

Skogsmark och hagar mellan Hult och Alhammar

Landskap
Ett stort och varierat område med många olika skogstyper och markanvändningar.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd, blandskog med ädellövinslag och klibbalssumpskog.
Runt Hult finns fortfarande vackra välhävdade hagmarker av olika slag - ekhagar och
lövsängslika blandhagar med ask, björk m.m. Ekarna är grova och inslag finns av lind och andra
vanligare lövträd. Runt åkarna som kantas av otroligt imponerande stengärdsgårdar finns buketter
av hassel. Fuktig mera igenväxt mark finns i söder med asp, björk och klibbal. Mot Alhammar
finns några hamlade askar.
Bedömning
Områdena runt Hult har stort landskapsvärde. Genom förekomsten av ett fritidshusområde i
närheten (Alhammar) har området även social betydelse.
Klass 2
Ingår i område U:59 i NÄL.

Nr 101

Lövskogar norr om Rude kulle

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd, blandskog med ädellövinslag och björkskog.
Detta område består av två sinsemellan olika lövskogsområden. Öster om Lillasjön finns en
björksumpskog. I Nordbranten av Rude kulle ned mot Yttre Alhammar finns en blockrik mark
som omges av medelgrov till grov skog som domineras av ek. Övriga trädslag som finns i skogen
är sälg, asp, björk, rönn, hägg m.m. samt en del gran. I området finns ganska rikligt med lågor av
olika trädslag. Annars är stora delar av området gammal hagmark som fortfarande betas extensivt. Runt Yttre Alhammar finns en del grova vårdträd av klibbal och lönn.
Bedömning
Ett ganska intressant objekt.
Klass 2
Ingår i U:59 i NÄL. Beskrivs i HL. Området beskrivs utförligare av Jacobsson 1976.

Nr 102

Lövskog på östsluttningen av Rude kulle

Landskap
Starkt igenväxt hagmark dominerar intrycket från detta bestånd i sluttningen nedom Rude kulle.
Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag.
Medelgrova och enstaka grova ekar tätt inväxta i asp och björk m.fl. lövträd kännetecknar de
nedre delarna. Triviallövet är mestadels ungt. Kring gårdarna i de östra delarna av Rude finns
vackra hagmarksträd dock kvar i mer hävdad miljö. Det är främst lind, ek och ask. Högre upp i
sluttningen av Rude kulle finns en ekskog.
Bedömning
Klass 3
Beskrivs utförligare av Jacobsson. Ingår i U:59 i NÄL.

Nr 103

Skog väster om Junkerhagaberget

Skogstyp
Ekskog och blandskog med ädellövinslag.
Öster om vägen består skogen av en medelgrov hedekekog vars södra del betas. Väster om vägen
finns en likaledes delvis betad blandskog men av björk och asp med Inslag av ek och gran. Denna
skog är förhållandevis ung.
Bedömning
Klass 3
Se även NÄL (U:59) och HL.

Nr 104

Lövskogar vid Tvärredslund

Landskap
En sluttande lövskog med stort ädellövinslag. Sluttningen vetter åt SÖ. Hela området har troligen
varit hagmark av olika öppenhet. De södra delarna vid Tvärredslund består fortfarande av betade
hagmarker med stora öppna ytor. Markerna vid de betade delarna är rätt steniga och småkuperade.
Skogstyp
Alsumpskog, hagmark med olika lövträd, ekskog och blandskog md ädellövinslag,
På flera ställen finns rörligt grundvatten. Här finns fuktiga marktyper ned björk, asp, hägg,
klibbal och med inslag av ask - den senare fr.a. som sly. Ekar står här och där, fr.a. i de högre och
torrare delarna. Träden närmast Tvärredslund är grova ekar och mycket grov lönn runt gården
(som delvis nyligen avverkats). Här och där står hasselbuskar och sälgar. Från Tvärredslund
norrut går en gammal körväg utmed sjön. Ett stycke upp utmed denna finns ett ekbestånd med
grov ek av större intresse. Söder om Tvärredslund finns en allé med mycket grov ask. På
nedsidan om allén finns en klibbalsskog ned grov klibbal. Även denna skog är betad men detta
sätter inte sin prägel på skogen.
Fauna & flora
Markerna är ganska goda - genomgående örttyper och lundflora bör förekomma på skilda ställen.
Bedömning
Hela området har betydelse för landskapet på västsidan av Åsunden. Området ansluter till ett
större fritidshusområde.
Klass 2
Ingår i 0:59 i NÄL. Området beskrivs utförligt av Jacobsson 1976. Han nämner en del lundväxter
i de centrala delarna av området intill beståndet med grövre ek. Se även HL.

Nr 105

Ekskog norr om Pineboåns utlopp

Landskap
En ekskog med nästan total ekdominans. Området är stenigt och blockigt och en mindre kulle
finns där berget går i dagen.
Skogstyp
Ekskog.
Ekarna är medelgrova till grova och är högväxta och står tätt, Inslag finns av enstaka asp, björk,
tall och lind. Buskskiktet är glest av hassel och ungek. Marken är ganska näringsfattig - ytor av
både hed- och ängsserien finns.
Bedömning
Området har betydelse för landskapsbilden.
Klass 2

Ingår i område U:59 i NÄL. HL. Jacobsson 1976 beskriver området och nämner några lundväxter t.ex. storrams, tandrot och trolldruva från östra delen.

Nr 106
107

Lövskogar mellan Näsboholm och Korpeboberg

Landskap
Åkermarker, barrbestånd, fritidsbebyggelse och sjön Åsunden kantar detta stora och varierande
lövskogsområde. Genomgående starkt kuperad terräng där Korpebobergs nordbrant är mest framträdande. Källebackaån rinner igenom NÖ hörnet av området och Hållbäcken skär området vid
Näsboholm. En mindre bäck rinner från Korpebo söder om Kärrabo ned över mera öppna äldre
åker- och slåttermarker.
Skogstyp
Ekskog, ädellövskog, blandskog med ädellövsinslag, klibbalssumpskog, hagmark med olika
lövträd.
På ovansidan av vägen finns en blandskog med ek, björk, alm, ask och asp. Dessa delar av
området ovanför vägen samt de södra delarna söder om Kärrabo mot Näsboholm betas men
skogen har ej överallt ekhage- eller hagmarkskaraktär. SV om Kärrabo finns ett mycket intressant
lövskogsområde i sluttningen ned mot järnvägen, som skär igenom området. De delar som omger
den sistnämnda bäcken täcks av en välutvecklad ädellövskog som tätnar successivt ner mot
järnvägen. Träden – fr.a. alm, ask, hägg - är grova och höga och en hel del nedfallen ved finns.
Norr om detta bestånd finns ovanför järnvägen en av kommunens mest skyddsvärda ekskogar.
Mycket grova ekar med enstaka grova lönnar och almar. Ekskogen har granplanterats för något
10-tal år sedan. Granarna har dock mycket ringa tillväxt och ur naturvårdssynpunkt är det mycket
angeläget att dessa röjs bort. Åkrarna ovanför ekskogen har också planterats med gran vilket i
hög grad har försämrat landskapsbilden i detta värdefulla område.
Fauna & flora
Lobaria pulmonaria påträffades på gammal alm i ekbeståndet väster om Kärrabo, Gyalecta ulmi
finns på flera ställen sydväst om Kärrabo.
Bedömning
En av kommunens rikaste lundfloror finns i sluttningarna och utefter bäckarna i lövskogen.
Angeläget område där några avsnitt ar av reservatsklass.
Klass 1
HL. Beskrivs i NÄL (U:58). Utförlig beskrivning av Jacobsson 1976

Nr 108

Lövskogar runt Källebacka

Landskap
Ett område med varierande trädtäthet, trädsammansättning och markanvändning. Markerna är rätt
kuperade och steniga men inget berg går i dagen.

Skogstyp
Ekhage och blandskog med ädellövsinslag.
Stora delar är betade och av ekhagetyp. Andra delar, ibland betade, framför allt söder om vägen
in till Ulveskog är igenslyande hagmarker med ek, asp och björk. I dessa områden finns en del
hassel och viden i buskskiktet. I sänkan som ligger söder och norr om Källebacka finns en gallrad
gråalskog som också den delvis betas.

Bedömning
Klass 3
Ingår delvis i U:58 i NÄL. HL. Jacobsson 1976 beskriver området.

Nr 109

Hagmark vid Ulveskog

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En välvårdad och vacker hagmark och björk- och ekhagetyp. Området höll vid besöket på att
gallras och röjas. Buketter av hassel finns här och där. I området finns många odlingsrösen.
Glasbjörkarna i området är grova.
Bedömning
Klass 3

Nr 110

Ekskog norr om Lövåsen

Skogstyp
Ekskog.
Ett ganska stort bestånd av hedekskog med medelgrova träd. Inslag av björk, asp och gran finns.
Föryngringen av ek verkar god.
Bedömning
Klass 2

Nr 111

Lövskog söder om Hulu

Landskap
På bergsryggarna mellan Hulu och Skärvenäs finns en mestadels rätt barrblandad lövskog. I söder
mot Skärvenäs kantas området av stora granplanteringar Stora delar har varit hagmarker eller
slåttermarker. Marken är starkt kuperad. En hel del fritidsbebyggelse finns i området.
Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag och ekskog.

De högsta delarna domineras av ek. I de lägre delarna är inslagen av björk, asp, sälg och rönn
större. Här finns också en del betade ytor. Markerna är ganska fattiga - ställvis hedekskog och
träden oftast medelgrova. Skogen är gles i de lägre östra delarna mot fuktängarna. I väster finns
en gallrad mer örtrik skog. Sly finns i dessa delar.
Bedömning
Klass 3

Nr 112

Strandskog nordväst om Högagärde

Skogstyp
Björkskog.
En stor strandskog av glasbjörk och klibbal bestående av medelgrova träd. Vissa delar har
gallrats. På några platser finns en strandzonering som slutar i videbuskage längst ut mot vattnet.
Längre not väster finns en del ek, hägg och sälg i de högre liggande delarna.
Bedömning
Klass 3
Ingår i U:63 i NÄL.

Nr 113

Ekskog vid Haganäs

Landskap
Området betas men har inte karaktär av ekhage. En mindre bäck rinner igenom området i de
västra delarna.
Skogstyp
Ekskog.
En ekskog av medelgrova träd som har inslag av asp, lind och hassel i buskskiktet.
Triviallövträden ökar mot norr.
Bedömning
Klass 2

Nr 114

Lövskog vid Högagärde

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd, ädellövskog och klibbalssumpskog
Detta område har tre olika lövträdsbiotoper. De sydvästra delarna på höjdryggen vid Högagärde
består av en gles parkliknande hage med ek och lind och enstaka björkar. Träden är grova till
mycket grova och ger området dess prägel. Stora delar betas ej utan sköts närmast som park. De
sydöstra delarna består av en fuktig gles strandskog med klibbal och viden. På höjdryggen i NÖ
och dess sluttningar fins en ädellövskog som domineras av ek med inslag av lind, alm, ask, björk
och rönn. Hasselbuskarna står tätt och blåsippan växer under buskarna. Trots detta sticker

blåbärsriset upp på några platser. Träden är rätt grova och beståndet har antagligen gallrats för
något tiotal år sedan. I buskskiktet finns en del olvon. I norr finns ett grustag.
Fauna & flora
Lobaria pulmonaria växte på en lind.
Bedömning
Klass 1
Området beskrivs utförligt av Jacobsson 1916. Beskrivs i NÄL (U:63) och av HL.

Nr 115

Ängsö

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
Ängsö vid Fästeredssund täcks av en blandskog dominerad av björk med inslag av rönn, hägg,
lind (grov) samt klibbal närmast stranden och någon enstaka ek. En del brakved finns i de lägre
delarna. I hela området finns fritidshus och gallringar och röjningar har gjorts intill stränderna för
att öka utsikten.
Bedömning
Särskilt de grova lindarna bör skonas vid fortsatt (?) exploatering av området.
Klass 3

Nr 116

Strandskog vid Sjöred

Skogstyp
Klibbalssumpskog.
Strandskog av klibbal och björk som r norr kring bebyggelsen vid Sjöred hyser grova tråd av
skyddsvärde.
Bedömning
Strandzoneringen är ej särskilt välutvecklad men lövridån har visst värde ur landskapssynpunkt.
Den bör dock ej vara så tät att den skymmer sidutsikten.
Klass 3

Nr 117

Ekskog utmed Fästeredsund

Skogstyp
Ekskog.
Mitt inne bland bebyggelsen (mest fritidsbebyggelse) finns på en höjdrygg en ekskog med inslag
av björk och al närmast Fästeredsund.
Bedömning
Klass 3

Nr 118

Lövskogar vid Fästered

Landskap
Detta område är ett av kommunens största lövskogsområden med en i olika delar varierande
trädsammansättning. Området sluttar i olika grad mot väster eller nordväst och
markanvändningen har gett olika delar olika prägel.
Skogstyp
Ekskog, blandskog med ädellövinslag, ädellövskog, hagmark ned olika lövträd och blandskog av
triviallöv.
Det mest imponerande området ligger väster och sydväst om Fästered där en betad och röjd,
mycket hög och rätt grov ekskog täcker i sluttningen. Närmare Fästered på nedsidan av vägen
ökar inslaget av andra lövträd som ask i sluttningen. Inslag av grov alm och klibbal finns också i
dessa delar. Runt Fästered finns mycket grova vårdträd. I många träd finns bohål. Dessa delar är
ganska skötta i dem meningen att slyet röjts bort. Askslyet tenderar annars att sticka upp tillsammans med hassel. Troligen finns här inslag av lundflora. Längst upp mot Fållen finns en blandskog av björk och asp som taget för sig är av mindre intresse men bidrar till regionens
lövrikedom.
Ett ganska stort område i sydväst består av obetad blandskog av ek, asp och björk och enstaka
klibbal i sänkor. Träden är medelgrova unga utom eken som är grov. En del inslag av sälg och
barr finns i dessa sydvästra delar. Markerna har troligen varit hagmark förr vilket bl.a. de bredgreniga ekarna och de praktfulla vårtbjörkarna vittnar om. En del fårbete bedrivs i dessa delar
närmast vägen. Eken tenderar att dominera på höjdryggar i närheten av Fästeredsund.
Bedömning
Området är värdefullt ur landskapsvårdssynpunkt och bör i sin helhet bevaras som lövskog.
Särskilt gamla träd och träd med bo hål bör ej avverkas.
Klass 1
Området beskrivs av Jacobsson 1976 som bl.a. nämner en del ovanligare örter som gulsippa,
smånunneört, hässleklocka och desmeknopp från de rikaste delarna.

Nr 119

Hagmarker norr om Sjöred

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd och blandskog av triviallöv.
Området har i de södra delarna tillsammans med de södra delarna av område 116 kommunens
största samling av mycket grova klibbalar i hagmark. Dessa torde ha ett stort värde för fågelfaunan. Genom den stora förekomsten av gammal klibbal med flera döende eller döda träd bör
även nedbrytarfloran och faunan kring detta träd här vara rätt välutvecklad. Området fortsätter
som beteshage mot norr men alen blir successivt yngre och ersätts mer och mer av björk och ek.
Längst mot norr finns en ung blandskog av klibbal, björk och sälg som är av mindre intresse. De
öppna markerna är av fuktängstyp.
Bedömning
De stora mängderna gammal klibbal gör området ganska värdefullt.

Klass 2

Nr 120

Lövskog vid Sämsjöns västsida

Landskap
Ett stort långsträckt lövskogsområde utmed Sämsjöns väststrand. Järnvägen löper genom området
i hela dess längd.
Skogstyp
Klibbalssumpskog, björkskog, blandskog med ädellövsinslag, ekskog och ädellövskog.
De längre delarna närmast sjön består av mer eller mindre fuktig skog av klibbal och björk mestadels medelgrov till grov. Norr om Finnekumla finns en björkskog som ansluter till området
på andra sidan vägen. Klibbalssumpskog och mindre ekskogsområden finns intill Finnekumla.
Det i särklass värdefullaste området ligger strax norr om Närarp och består av en ädellövskog av
grov ek, alm, lind, rönn, asp, björk och yngre ask med mycket hög och grov underväxt av hassel
och olvon. Längre mot sjön övergår skogen successivt i grov klibbalsskog. En hel del ved finns i
detta område - delvis uppkommen efter ”övergiven” vedhuggning. Ekarna är påfallande högväxta. Denna del har hög prioritet som bevarandevärt lövskogsområde. Det ansluter också väl till
närliggande andra värdefulla lövskogsområden. Området bör innehålla en del lundflorainslag.
Runt Närarp finns en del grövre vårdträd av fr.a. ask. De högre liggande delarna av området är
glesare gamla igenväxande betesmarker. En del gallringar har gjorts i norr.
Bedömning
Området har sina största lövskogsvärden runt Närarp i söder men hela området har naturligtvis
betydelse för landskapsbilden runt Sämsjön.
Klass 1

Nr 121

Lövdunge norr om Vegby

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag
En gammal igenväxt hagmark med överståndare av medelgrov ek och med tätt sly av björk, asp,
ek och hassel. Inslag finns av gran och längst i norr en del ask. Området sluttar svagt åt väster och
är av fuktig till frisk örttyp.
Bedömning
Klass 3

Nr 122

Lövskog mellan Klevaberget och Sämsjön

Landskap
En gammal, sedan länge igenväxt hagmark som nu mestadels har karaktären av ekskog. En
markerad strövstig går tvärs igenom området som även i övrigt måste anses ha karaktär av
närströvområde för de boende i Vegby. Området är småkuperat men har inga större nivåskillnader. En viss småblockighet finns intill en mindre bergrygg i öster.

Skogstyp
Ekskog och blandskog med ädellövinslag.
Ekarna är medelgrova men en del grova träd finns också. Lövträdsblandningen är stor med inslag
av björk, asp, lind, ask, rönn, lönn och sälg. Även dessa är medelgrova. Området är delvis gallrat
och röjt – bl.a. är en del barrträd borttagna. Gamla ekstubbar tyder på att här funnits ek även förr.
Hassel och brakved finns i buskskiktet. En sänka i vilken ett dike nyligen grävts domineras av
björk. Längst i söder finns ett fuktigare stråk med klibbal. Markerna förefaller att vara tillräckligt
rika för att åtminstone på några ställen innehålla inslag av lundflora.
Bedömning
Ett högt prioriterat område. En vacker lövskog av ordentlig storlek.
Klass 2
Beskrivs av Jacobsson 1976.

Nr 123

Lövskog runt Attorp

Skogstyp
Ekskog, ädellövskog, blandskog med ädellövsinslag och klibbalssumpskog.
Attorp ligger på ett berg vars sluttningar och branter täcks av lövskog, ädellövskog och ekskog.
Stora områden med ekskog fortsätter söder och sydväst om gården ända mot Klevaberget. Ekarna
ar medelgrova till grova och har här och där Lobaria pulmonaria som påväxt. I de östra branterna
finns en ädellövskog med lönn, ek, alm och ask. Träden är ganska gamla och branten är orörd
med en hel del lågor som ligger i rasbranten. I sänkorna runt berget finns klibbalssumpskogar
som är ur naturvårdssynpunkt av mindre intresse men ändå bidrar till att göra området till ett vidsträckt och varierande lövekosystem. I nordväst finns en lövskog dominerad av ek men med stort
inslag av asp, björk, sälg och en del lind, rönn och gran. Medelgrova träd. Hassel och olvon finns
här i buskskiktet. Upp mot väg 157 finns en glesare hagmark med ek, asp, sälg och björk. Utmed
vägen upp mot Attorp finns en allé där man fr.a. uppmärksammar några mycket grova askar.
Även Klevabergets brant har ädellövskog av ask och alm med lundflorainslag. Stora delar av
området betas. Sly finns dock på en del håll. Brodalsbäcken rinner igenom området öster om
gården. Lundflora bär finnas på flera ställen, särskilt vid rasbranternas bas.
Fauna & flora
Lobaria pulmonaria växer rikligt på några träd i rasbranterna. De västra beskrivs av GW. Här
finns en av kommunens rikaste lundflora med t ex desmeknopp, tandrot, vårärt och hässlekocka.
Jacobsson nämner vidare t.ex. storgröe, kransrams, långsvingel, nässelklocka från Klevaberget.
Bedömning
Lövskogsmarkerna runt Attorp tillhör kommunens tio värdefullaste. Särskilt värdefulla är ekskogarna, blandskogen i NV och rasbranterna. Genom sin storlek utgör området ett ”komplett
lövekosystem” som bör vara värdefullt för fågellivet m.m.
Klass 1
Beskrivs utförligt av Jacobsson 1976. Område U:66 i NÄL. HL.

Nr 124

Lövskog i sluttningen SV om Närarp

Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag.
Igenväxt hage och rester av en vacker löväng. Blandskog med stort inslag av ädla lövträd - nästan
på gränsen till ädellövträddominans. Här finns ek, ask, alm, asp, björk, rönn och två granar. En
vacker stengärdsgård finns i norr. Området har fr.a. karaktär av löväng i de NÖ och V delarna där
trädskiktet är glesare. Hasselbuskarna står tätt i buskskiktet. Ett område i SÖ är klibbalssumpskog. Blåsippa noterades under genomgången men här bör finnas annan mer krävande lund- och
lövängsflora. Området sluttar mot SV och är mestadels frisk och fuktig mark. Träden är medelgrova.
Bedömning
Området har förutsättningar att delvis restaureras som löväng och en försiktig gallring av lövskogen i övrigt bör kunna ske.
Klass 2
Beskrivs i HL.

Nr 125

Hage vid Götåkra

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En ganska tät betad hagmark med medelgrov klibbal, björk och en del ekar. Fuktig örttyp.
Klass 3

Nr 126

Kulle vid Kyrkås

Skogstyp
Blandskog med triviallöv.
Ett litet område med grova aspar och ekar och björkar, med inslag av gran.
Bedömning
Området har viss betydelse för fågellivet genom förekomsten av grov asp.
Klass 3

Nr 127

Hagmarker S om Götåkra

Landskap
De västra delarna sluttar kraftigt mot NV.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Ett ganska stort, mestadels betat område av välutvecklad hagmarkstyp. Lövträden domineras av

medelgrova och grova björkar, ekar och enstaka aspar. Barrinslaget är ställvis stort med grova,
långgreniga granar. I vissa sänkor med översilningsmark finns klibbal. Hasselbuskar finns här
och där. I väster är markerna rätt igenväxta och borde röjas upp medan markerna i öster är mer
välhävdade.
Bedömning
På många platser är det barr som bör röjas bort.
Klass 3

Nr 128,
129

Ekhagar vid Berga

Skogstyp
Ekhage.
Glesa ekhagar med medelgrova ekar på två kullar vid Berga. Markerna betas och är av torra och
friska ängstyper.
Bedömning
Ekhagarna har betydelse för landskapsbilden.
Klass 3

Nr 130

Lövområde mellan Ekholmen och Udden

Landskap
Stort och varierat område på östsidan av Sämsjön. Innefattar ett stort antal fritidshus i N delen.
Skogstyp
Blandskog med inslag av ädla lövträd.
Området innefattar dels sumpskogspartier med klibbal, björk och sälg, dels mer öppna hagmarksartade partier med asp, ek och björk. Inslag av barr mot sjön och mot N. Enstaka hasselbuskar finns. Träden är genomgående medelgrova utom i N vid fritidshusen där grov björk finns.
Markerna är tämligen näringsfattiga med viss hedserietendens. Stora delar betas. Skogliga
aktiviteter som röjning, vedhuggning och dikning pågick.
Bedömning
Klass 3

Nr 131

Hage vid Kvarnagården

Landskap
Välskött liten hage belägen på en höjd med gravfält.
Skogstyp
Ekhage.

Medelgrov ek.
Bedömning
Klass 3

Nr 132,
133

Skogsdungar mellan Finnekumla och Sjöred

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag, klibbalsskog.
En alsumpskog med medelgrova träd och med en del grov ek och björk i kanterna mot den öppna
omgivande marken. En del sly finns i området som ej betas.
Bedömning
Klass 3

Nr 134

Lövskogsområde vid Källstorp

Landskap
Ett stort blandskogsområde med huvudsakligen tät skog på en svag västsluttning
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag, ekskog och hagmark med olika lövträd.
Markerna är friska och fuktiga och är av örttyp. Trädskiktet domineras av asp, björk, ek med
inslag av hägg, sälg, enstaka granar och askar. Buskskiktet är mycket tätt och här finns ett av
kommunens största hasselbestånd. En större krattledning skär genom området och under denna
finns stora hasselbuketter. I SV finns ett lövängsliknande område med grov ek och ask som betas.
Betesmarker finns även på en mindre ås i NV. Runt Källstorp finns nästan ren ekskog och en del
gamla granar. Markerna har förr varit slåtter- eller betesmarker i sin helhet. Nu har området
omvandlats till ett stort värdefullt lövskogsområde. En del ved och enstaka torrträd - mest klena
finns i området.
Fauna & flora
Genom sin storlek och genom att träden är medelgrova och beståndet mestadels rätt orört torde
lövskogsfloran och - faunan vara rätt väl utvecklad,
Bedömning
Endast de marker om idag är någorlunda öppna bör bibehållas i hagmarkskaraktär eller lövängstyp. Högt prioriterat område.
Klass 1

Nr 135

Strandskog söder om Bosgården

Landskap
En ganska välutvecklad strandskog på östsidan av Sämsjön.

Skogstyp
Strandskog.
Vacker zonering ut mot starrängarna. Närmast vägen finns björk och klibbal och längre ut viden
som successivt tunnas ut. Utmed Sämån finns en klibbalskog av varierande täthet.
Bedömning
Området har betydelse för fågellivet och hänsyn måste tas vid eventuell fortsatt fritidsbebyggelse
och vid anläggningar i samband med denna.
Klass 3

Nr 136

Skogsområde vid Bystadsjön

Landskap
Ett stort lövskogsområde på nordvästsidan av Bystadsjön. Området sluttar svagt åt SÖ och är en
fuktig översilningsmark av ganska rik typ.
Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag. Ekhage och hagmark med olika lövträd.
De sydvästra delarna är en blandskog dominerad av asp och björk med inslag av klibbal. Enstaka
ek, sälg, rönn och ask. Skogen är ställvis gallrad men ändå rätt tät. Till tätheten bidrar snabbt
uppkommande sly av hassel, asp och ask samt brakved och iden. Träden är genomgående
medelgrova. Ett par mindre elledningar skär igenom området.
Den NÖ delen är en beteshage som i de högre delarna har ekhagekaraktär. Ekarna är grova. I
övrigt är det grov björk och asp som ger denna del sin karaktär tillsammans med klibbal i fuktiga
lägen och en del hasselbuskar och druvfläder. Graninslag finns upp mot Toarp.
Bedömning
Klass 2
Delar av området ingår i U:68 i NÄL. Se även HL.

Nr 137

Alsumpskog V om Intorp

Skogstyp
Klibbalsskog.
En sumpskog av medelgrov klibbal med inslag av asksly som uppkommit på gammal betesmark.
Markerna är nu ur hävd. Marken är av tämligen rik fuktig örttyp.
Fauna & flora
Utmed vägarna till Intorp finns kommunens i särklass vackraste alléer av lönn, poppel, ask och
oxel. På dessa oftast gamla och grova träd finns en rik lavflora. Flera av träden innehåller bo hål.
Bedömning
Klass 3

Nr 138

Hage vid Kättebo

Skogstyp
Ekhage.
En typisk ekhage med medelgrova ekar och enstaka björkar Buketter med hassel finns här och
där. Området år betat. Ekhagen ligger på en mindre höjdrygg.
Bedömning
Klass 3

Nr 139

Lövskog utmed Mölleboån

Landskap
Ett lövskogsområde vars viktigaste ingrediens är Mölleboån som genomflyter hela området. Flera
gamla dammar och kvarn-, såg- och kraftverksanläggningar i varierande skick finns utefter ån. I
de södra delarna är ån nedskuren i en grund ravin med små klippväggar. Området är i denna del
starkt småblockig. Området är rikt på olika småbiotoper.
Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag, ekhage och blandskog av triviallöv.
Trädskiktet är mycket varierat. Klibbal, ask, hägg, sälg, björk, rönn, ek och asp finns i de södra
delarna, Träden är medelgrova och ej så gamla men en del lågor av olika trädslag finns trots
detta. I norr finns på västra sidan ekhageytor och på östra sidan blandskog av björk, asp och en
del ek. Allra längst upp mot norr har marken ånyo hagmarkskaraktär om delvis håller på att slya
igen. En del huggning av ved förekommer. I söder är skogen olikåldrig. Området är oenhetligt. I
norr och SÖ betas vissa partier.
Fauna & flora
Marktypen är av friska och fuktiga örttyper där lundflorainslag sannolikt förekommer. Forsärla
och strömstare förekommer i ån.
Bedömning
Ett värdefullt område.
Klass 1
Beskrivs i NÄL (U:70) och i HL.

Nr 140
141

Hagmarker vid Kila

Skogstyp
Hagmark med lika lövträd, björkhage.
Söder om den övergivna byn Kila finns ett par ganska stora beteshagar med grova och gamla träd
av fr.a. björk, asp. En del av träden är att beteckna som mycket grova. I asparna finns en hel del
bohål och avbrutna träd och lågor finns här och där. En och annan haggran står bland lövträden.

Området är plant och av friska och fuktiga men sannolikt rätt fattiga örttyper. Området är ganska
enhetligt och rätt stenigt. Runt de odlade markerna finns vackra stenmurar. Här och där finns
grupper av enbuskar. Sly finns på några ställen men området är i förhållandevis god hävd.
Fauna & flora
Området har säkert stort värde för faunan.
Bedömning
Av hagmarker med triviallövträd är detta ett av de värdefullaste i kommunen,
Klass 1 (140)
Klass 3 (141)

Nr 142

Björkbacke norr om Långäckra

Skogstyp
Björkhage.
Björkbacke med grov vårtbjörk. Marken är en kulle med torr örttyp och inslag av torrängsvegetation.
Bedömning
Backen har betydelse för landskapsbilden.
Klass 3

Nr 143

Skogsområde SÖ om Kölaby

Skogstyp
Blandskog av triviallöv.
En starkt igenväxt betesmark med grov björk av båda arterna, med stora inslag av asp, rönn, ek
och sälg. Dessa träd är medelgrova till grova. Enstaka barrträd finns också. Mestadels tätt sly
med asp och brakved. Ovanligt många bohål i björkarna och rikligt med lågor och torrträd. Svagt
kuperad, småkulligt med torra och friska örttyper samt ett mindre fuktigare parti i SÖ.
Bedömning
Klass 2

Nr 144

Hage vid Målarp

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En välskött, nyligen gallrad hage med unga träd av asp, ek och björk. Området betas och kan ses
som en hagmark med ”framtiden för sig”. Marken är av fattig ängstyp med både torra, friska och
fuktiga ytor.
Bedömning
Klass 2

Nr 145

Hage NV om Blidsberg

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En beteshage med höga och grova björkar och en hel del aspar intill Blidsberg samhälle. Området
sluttar mot NÖ och har en del hasselbuskar i sluttningen, Marken är av frisk örttyp och kan
innehålla den del floristiska värden. Genom området löper en motionsslinga.
Bedömning
Området har landskapsbildsbetydelse och socialt värde.
Klass 2
Innefattas i U:3 i NÄL och beskrivs av HL.

Nr 146

Hage norr om Hallabo

Skogstyp
Hagmark ned olika lövträd.
En ganska brant västsluttning med fr.a. asp och björk och buskar av nypon och hassel som betas.
Området har här och där buketter av sälg och hägg och överhuvudtaget förefaller området rikt på
skogsbrynsmiljöer (ekotoner), Sannolikt mynnar en del källdrag och varierar den friska och torra
örttypen. Marken är rätt stenig och blockig. Hagmarken har ett förhållandevis tätt trädskikt.
Medelgrova träd.
Fauna & flora
Floristiska värden bör finnas.
Bedömning
Området har stort värde för landskapsbilden.
Klass 1
Berörs i NÄL (U:2).

Nr 147

Ekskog NÖ om Humla

Landskap
Området ligger delvis på en ås, delvis på en brink som sluttar ned mot Ätran.
Skogstyp
Ekskog.
Området består i sin helhet av en ekskog på torr och frisk mark. Inslag av enstaka tallar, rönnar,
aspar, granar och björkar. I buskskiktet finns en hel del hassel. Träden är medelgrova till grova
och eken visar ställvis god föryngring. Skogen är ganska tät. Ett område i mitten har röjts på
buskskiktet. Vissa delar beta

Fauna & flora
Området beskrivs av GW.
Bedömning
Klass 3

Nr 148

Skogsmark mellan Hallabo och Baktrågen

Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag.
Norra delen består av en gallrad hage med unga träd - björk och klibbal och en del gran. Större
delen av området består emellertid av en blandskog björk, ek, asp, gran, och längst i söder finns
täta snår av gråal och hägg. Slyet är mycket tätt av hassel och föryngrande lövträd. Träden är
annars medelgrova. Hela området har antagligen förr varit hagmark. Markerna förefaller vara av
god örttyp varför floristiska värden på några platser inte kan uteslutas.
Fauna & flora
Området beskrivs av GW.
Bedömning
Området sex rätt ”trivialt” ut men har stor betydelse för landskapsbilden öster om Blidsberg.
Klass 3

Nr 149

Hage vid Björnarp

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En mindre beteshage på en höjd i odlingslandskapet. Träden består av asp och björk med inslag
av ek.
Bedömning
Området har betydelse för landskapsbilden och för fågelfaunan.
Klass 3

Nr 150

Lövskog norr om Dalum

Skogstyp
Ekskog, blandskog med ädellövsinslag.
Ett stort lövskogsområde som i de centrala delarna är ekdominerad. Annars är skogen en blandskog av asp, björk och ek med en del gran. Området är igenväxt hagmark med rätt mycket sly och
hasselbuskar. Längst upp mot Björkestorp finns en betad hage med björk, ek, asp och rönn.
Närmast vägen not Björkestorp har en del gallring skett. Ett viktigt hasselbestånd. Träden är
genomgående medelgrova.

Fauna & flora
Markerna hör till ängsserien och bör innehålla en del intressanta inslag.
Bedömning
Klass 2

Nr 151

Hage N om Silarp

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En hage med asp, björk och en del ask. Området genomlöpes av ett elljusspår från Dalum.
Området är småkuperat. En del druvfläder står h.o.d.
Bedömning
Klass 3

Nr 152

Kulle norr om Dalum

Skogstyp
Blandskog med ädellövskogsinslag.
En blandskog med inslag av fr.a. ek, asp och björk. Området ligger på en mindre ås. Betas, men
har ändå inte karaktär av hage.
Bedömning
Klass 3

Nr 153

Baktrågen

Skogstyp
Ekskog, blandskog av triviallöv.
En större, östra delen består av nästan ren ekskog som p.g.a. gallring och buskröjning nästan har
hagmarkskaraktär. På kullen väster om Baktrågen finns en blandskog av björk, asp, ek med inslag av tall och gran. Här finns en del sly.
Fauna och flora
Området beskrivs av GW.
Bedömning
Klass 2
Beskrivs av HL

Nr 154

Björksumpskogar söder om Vinsarp

Skogstyp
Björkskog
Några större bestånd med björksumpskog av en typ som är vanlig i trakten. Träden är genomgående medelgrova till grova. Ganska mycket sly. I sluttningen ned mot Ätradalen är marken
ganska stenig
Bedömning
Klass 2

Nr 155

Skog NÖ om Vinsarp

Skogstyp
Blandskog av triviallöv.
Förhållandevis artrik, tät och högväxt lövskog som mot sjön kantas av strandskog med klibbal.
Längre upp fortfarande klibbal men också björk och inslag av sälg och rönn samt någon enstaka
grov gran. Marken är blockig och stenig men förefaller rik - antagligen med lundflorainslag. Ett
buskskikt av druvfläder finns. Träden är mestadels grova.
Fauna & flora
Intill trädgården finns hässleklocka men denna är sannolikt inplanterad.
Bedömning
Klass 3

Nr 156

Holmen

Landskap
Detta vidsträckta madskogs- och strandskogsområde kallas Holmen. En gångbro från Vinsarp
leder över Ätran till denna fuktiga och våta skogsmiljö.
Skogstyp
Utmed Vinsarpssjön och Ätran finns olika Salixarter som knäckepil, jolster, m.m. samt klibbal
och gråal. Inne i skogen finns dessutom björk. Många av buskarna och de mindre träden är döda
eller döende varför området förefaller rikt på lignum.
Bedömning
Området, har betydelse för sjöns fågelfauna.
Klass 2

Nr 157

Lövskog vid Vinsarpsjöns östsida

Skogstyp
Ekskog, björkskog.
Ganska stort lövskogsområde av speciell karaktär. En kulle i norr består av en gammal igenväxt

hagmark med fr.a. ek. Dessa är medelgrova men ganska kortvuxna och knotiga. En större åker
kantas av ganska grova ekar. Skogen har även inslag av björk, älg, asp och rönn. Dessa träd är
oftast grova. Skogen är förhållandevis gles med hasselbuketter här och där. Sly finns bl.a. av rönn
och asp, En del lågor av olika trädslag finns. Norr om området finns en björksumpskog. Mellan
Vinsarpsjön och fältet är marken mycket storblockig - ursvallad strandvall.
Bedömning
Klass 2

Nr 158

Strandskog vid Ätrans utlopp från Lönern

Skogstyp
Strandskog.
Relativt stor och välutvecklat område med strandskog av viden och klibbal.
Bedömning
Området har betydelse för Lönerns fågelliv.
Klass 2

Nr 159

Strandskog vid Lönerns svdspets

Skogstyp
Strandskog.
Mindre yta med strandskog av klibbal och viden. Närmare vägen finns en ganska välutvecklad
rikkärrsvegetation.
Bedömning
Klass 3

Nr 160

Skogsområden vid Björkvik

Landskap
Ett mycket stort och oenhetligt område i nordvästsluttningen ned mot Lönern. Många fastigheter
varav en del fritidshus ingår. Genom varierande markanvändning har ett mycket varierat område
uppstått.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd, blandskog av triviallöv.
Trädslagsblandningen är stor med asp, björk, rönn, ek, sälg m.m. Hassel förekommer här och där.
Vissa ytor är gallrade och således glesa eller mycket glesa. En del av dessa betas - andra har bara
öppnats upp för att öka utsikten. Längs sjön finns en rensa med al och annan strandskog.
Bedömning
Området har stor betydelse för landskapsbilden.
Klass 2

Nr 161

Hagar mellan Baggekulla och Ingared

Landskap
I sluttningarna på sydsidan av Lönern finns områden med stor lövrikedom som har stor betydelse
för landskapsbilden.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Området är mycket varierande i trädslagssammansättning, beståndens ålder, markanvändning och
topografi. Eken dominerar vissa delar, björkarna åter andra och på sina ställen finns aspdungar.
Närmasts sjön finns en ridå med klibbal. Träden är mestadels grova men ungskogsbestånd finns
här och var. Vissa bestånd är röjda och/eller gallrade men åter andra har gott om sly av främst asp
och sälg men även den del hassel. Nära ödekyrkogården rinner er bäck. Friska örttyper. Några
askar i Ingared är av en imponerande storlek.
Bedömning
Klass 2

Nr 162

Sumpskog sydväst om Torpa

Skogstyp
Klibbalsskog och björkhage.
Alsumpskog med mot söder ökande graninslag. Alarna är mestadels unga och hela området är en
gammal beteshage. Kvar gamla beteshagen finns några mycket grova alar och björkar. Marken är
mestadels fuktig men på några platser så våt att den nästan bildar alkärrsvegetation. Vissa delar
betas och mindre ytor är röjda.
Bedömning
Klass 3

Nr 163

Kulle vid Marbohemmet

Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag.
På höjden vid Marbohemmet finns en blandskog med mycket ek. Av andra träd märks björk, asp
och gran. Inslag av sälg och rönn. I söder finns en välgallrad ek- och hasselbacke.
Bedömning
Klass 3

Nr 164

Hagmarker vid Redvägsborg

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.

En smal remsa fr.a. utmed vägen mellan Timmele och Böne vid Redvägsborg har rikligt med
grova lövträd av olika slag. Längst i söder utmed åkrarna finns några mycket grova ekar. Längst i
söder utmed åkrarna finns några mycket grova ekar. Längre mot norr tillkommer en mängd grov
lönn – fr.a. kring byggnaderna. Närmare Redvägsborg finns i den nästan övergivna hagmarken en
del mycket grov asp. En allé upp mot gården innehåller ask, lönn och asp. Längre mot norr övergår marken i mera medelåldrig björk- och asphage. Området är en övergiven eller oskött hagmark
med grova lövträd - en hel del döda och döende träd - och ställvis en del slyuppslag – asp. I
asparna finns många bohål. Vårdträden har stor betydelse,
Bedömning
Klass 2

Nr 165

Sumpskog väster om Knätte kullar

Skogstyp
Björkskog.
Björksumpskog med stort inslag av gran och klibbal. Tätt buskskikt av viden. Skogen av
ungskogsgrovlek Fuktig örttyp med stora floristiska värden.
Bedömning
Klass 3

Nr 166

Knätte kullar

Skogstyp
Björkhage, hagmark med olika lövträd.
Naturreservat. Se särskild inventering.
Bedömning
Klass 3

Nr 167

Skogar och hagmarker runt Köpmanstorp

Landskap
Stort område med hagmark av olika typer.
Skogstyp
Björkhage, ekhage, ädellövskog, blandskog av triviallöv, blandskog med ädellövsinslag.
Nära bebyggelsen finns ett par ekdominerade områden - ekhagar. Mot Kärnås finns ett område i
sluttningen som är en slags övergiven ängsslåttermark med dungar med stort askinslag och
hasselbuketter. Till största delen består dock området av björkhagar eller blandskogar av triviallöv. Trädslagsblandningen är rätt stor. Norr om Kärnås finns ett hagmarksområde med flera stora
sälgar. De flesta delarna betas. Marken är av ängstyp och kan i det askrika området vara rik.

Bedömning
Lövskogen har stor betydelse för Köpmanstorps utseende.
Klass 2
Beskrivs i NÄL (U:27) och HL.

Nr 168

Hagmarker vid Långsered

Landskap
Ett vackert hagmarksområde med flera grova hagmarksträd av olika arter. Flera hagmarksytor är
väl hävdade.

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
I hagmarken förekommer bl.a. ek, alm, sälg, björkarterna samt asp. Särskilt påfallande är
förekomsten av grova askar med en rik lavpåväxt. I asparna finns rikligt med bohål. Öster om
vägen finns marker av hackslåttertyp. Området inkluderar gårdstomterna med en mängd vårdträd.
Fauna & flora
Lobaria pulmonaria hittades på en ask.
Bedömning
Klass 1

Nr 169

Lövskogar runt Lövåsen

Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag, ekskog.
Relativt område med mycket lövskog. Markerna intill åkrar och bebyggelse är av ekhagetyp dvs.
gles ekdominerad skog med inslag av fr.a. björk och asp, Ekarna är medelgrova och dessa marker
betas mestadels ej. En del hasselbuskar finns också. Nere i sluttningen söder om Lövåsen finns en
tät ungskog av asp och björk med inslag av barr och en del äldre hagmarksekar. Markerna är torra
till friska men om här finns floristiska värden kan man p.g.a. snötäcket vid inventeringstillfället ej
uttala sig om.
Bedömning
Klass 2

Nr 170

Lövskog vid Rearsred

Landskap
Ett stort och vackert område med olika typer av lövskog.
Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag och hagmark med olika lövträd.

Allra värdefullast är en hagmark öster om Hägnen med mycket grova askar, lindar, almar, björkar
och inslag av de flesta i kommunen förekommande lövträd. Marken är fortfarande i god hävd inget sly - men betet förefaller vara i avtagande. Detta är en mycket skyddsvärd hagmark. Ännu
längre mot öster bortom en åker finns starkt igenväxta gamla hagmarker med ask, ek, björk, asp,
stora hagmarksgranar, m.m. Även i dessa marker torde dock hagmarksfloran kunna ha kvar
rester. Mot söder är betet intensivare med lövskog i ett band mot Björkeberget och Kärragärde.
Även här rör det sig om igenväxta hagmarker med stor trädslagsblandning. Här finns mot de
öppna markerna många odlingsrösen och buketter av sälg, hägg och enstaka körsbärsträd liksom
en del oxel och rönn. M.a.o. många blommande och bärande träd. Mot väster trivialiseras lövskogen genom att bestå av slyig hagmark med enstaka överståndare av ek och glasbjörk.
Markerna sluttar svagt åt öster och söder och är friska och fuktiga och förefaller ställvis
näringsrika.
Fauna & flora
Gyalecta ulmi växte på ett par av de gamla hamlade askarna Ö om Hägnen.
Bedömning
Området bör gås igenom noggrannare än vad som hunnits med i denna översiktliga inventering.
Hela området bör uppmärksammas ur flera aspekter inte minst landskapsvårdssynpunkt.
Klass 2

Nr 171

Lövskog mellan Önnarp och Oset

Skogstyp
Gråalskog, blandskog av triviallöv.
Ett område med omväxlande gråalsskog och en björkdominerad tät blandskog. Markerna har förr
varit slåtter- och betesmarker och är av fuktig örttyp med stora floristiska värden. Gråalskogen är
bland kommunens största och mest välutvecklade. Björkskogarna innehåller dels en del grova
äldre hagmarksträd dels yngre träd av diverse olika arter - hägg, asp, sälg, rönn och ett tätt
buskskikt av olika viden etc. I området ingår reservatet Önnarps fuktäng.
Bedömning
Klass 2
Beskrivs i NÄL (U:29) och i HL.

Nr 172

Lövskogar mellan Brunsered och Björkäng

Landskap
Ett mycket stort område på friska eller vanligtvis fuktiga mot NV-svagt sluttande marker.
Skogstyp
Björkskog, blandskog av triviallöv och gråalskog.
I de flesta delar är barrinslaget stort och går på något ställe över i dominans. Lövträden domineras
av klibbal, glasbjörk och gråal. Den senare finns fr.a. i de norra delarna samt i SV mot Brunsered.

Några delar i öster mot gårdarna upp mot Övre Rullen har karaktär av björkhage. Lövträden är
mestadels medelgrova och skogen är genomgående rätt tät. Ett antal äldre diken finns i västsluttningen. I SV finns nära Brunsered ett rikare område med ask och hägg tillsammans med gråal. Ett
av kommunens största sammanhängande lövdominerade områden.
Bedömning
Stort barrinslag, ofta unga trädbestånd och skogliga åtgärder ger trots stor yta ganska låga
naturvärden.
Klass 3

Nr 173

Lövskog mellan Åsa och Brunsered

Landskap
Ett mycket varierat lövskogsbestånd. Topografin varierar starkt från starkt sluttande åssluttningar
till plan sumpmark. Fuktighetsförhållandena är också variabla från ytor ned torr örttyp till våta
marker intill Ätran som rinner genom området.
Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag, björkskog, hag ark med olika lövträd och blandskog av triviallöv.
De västra delarna har ett mycket artrikt träd- och buskskikt. Större delen är igenväxta gamla hagmarker men en del ytor björk- sumpskog som uppkommit på gamla madmarker finns också.
Trädskiktet innehåller björkar, asp, ask, ek, rönn och sälg. De flesta är medelgrova. I de västra
delarna är hasseln frekvent liksom en del andra. De östra delarna har fortfarande karaktär av
beteshage. Flera delar betas.
Fauna & flora
Markfloran torde innehålla en del intressanta, kalkgynnade inslag. Genom sin växlande trädtäthet
och stora artrikedom är området rikt på ekotoner (skogsbrynsmiljöer).
Bedömning
Klass 2

Nr 174

Skogsområde Ö om Övre Rullen

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Trädskikt fr.a. av medelgrov asp och björk. Omges av betade fuktängsytor.
Bedömning
Klass 3

Nr 175

Lövskog SV om Valared

Landskap
Området är ganska kuperat och kulligt och sluttar åt väster.

Skogstyp
Blandskog av triviallöv.
En blandskog av fr.a. asp och björk uppkommen på gammal hagmark. Träden är mestadels
medelgrova men områden med yngre slydominerad skog finns. Sälg och viden finns här och där i
kanterna mot åkrar. Torra och friska örttyper som i exponerade områden kan hysa en del
torrängsarter. Mindre björkhageliknande ytor finns högst upp mot gårdarna.
Bedömning
Klass 3

Nr 176

Lövskogsområde SV om Nordsjön

Landskap
Ett stort sammanhängande lövskogsområde med genomgående grova träd. Marken är förållandevis plan utom i de östra delarna där den sluttar svagt åt öster.
Skogstyp
Blandskog av triviallöv, hagmark med olika lövträd.
Dominerar gör asp och björk med inslag av ek, och närmare Frälsegården även ask och alm.
Områdena i öster och närmast gården betas. Denna del har karaktären av hagmark med tätt ställda
träd. Längst i 0 finns dock en hage med glest stående ekar. I fuktdråg, bl.a. söder om vägen finns
bestånd av medelgrova klibbalar. Mot norr ökar barrinslaget och marken går över i hedserien.
Asparna är här liksom i övrigt ganska gamla och på flera ställen finns lågor. Bohål finns i en del
av de gamla asparna. Strax väster om åkern inne i områdets norra del finns en gammal avverkning av klibbalsskog där nu stubbskott växt upp. Skogen söder om vägen är av samma karaktär
men något yngre och övergår i barr mot söder mot riksväg 40. Frisk och fuktig örttyp utgör
fältskiktet utom i norr.
Bedömning
Området innehåller kommunens största bestånd av grov asp.
Klass 2
Ingår i område U:31 i NÄL. Se även HL.

Nr 177

Lövskog norr om Nordsjön

Skogstyp
Klibbalsskog, ekhage, björkhage och björkskog.
Stort lövskogsområde med fr a björk- och klibbalssumpskog i sänkan norr om Nordsjön. Här är
barrinslaget stort och träden medelgrova. På höjden mellan Gudebo och Oset finns en gles ekhage
med några grova ekar och en del hasselbuketter. I sluttningen finns några grova glasbjörkar.
Bedömning
Klass 3

Nr 178,
179
Skogstyp
Björkhage.
Ett par större björkhageområden med varierande trädgrovlek. I norr ett område med ungbjörk
som gallrats. I denna del finns ett par grova ekar. I söder grövre björk med enstaka unggranar och
en del enbuskar. Områdena betas.
Bedömning
Klass 3

Nr 180

Hagmarker och lövskog vid Hjortåsen

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd och blandskog med ädellövsinslag.
Ett antal hamlade askar och höga välskötta hackslåtterområden möter besökaren vid Lönnåsen
och Hjortåsen. I de södra hackslåtterområdet finns även ek - en mycket grov står utmed Ulricehamn-Köttkullavägen - och lönn samt enstaka almar och rönnar. Det norra är mera av björkhagetyp. På andra sidan vägen mot Hjortåsen finns en blandskog av asp och björk med en del sly.
Väster om Hjortåsen finns fuktigare marker som sannolikt är igenväxta gamla slåttermarker - här
finns en del gamla hamlade askar ute i lövskogen som annars är täckt av asp, björk, al, sälg och
en del olvon och hassel. Längre mot norr ökar triviallövet. En del gallring pågår f.n. Vissa delar
betas men hävden är delvis bristfällig längst i norr där slyet tränger upp. Markerna är förhållandevis plana och friska till fuktiga och av örttyp.
Fauna & flora
En mycket stor förekomst av almlav, Gyalecta ulmi, finns på de hamlade askarna vid Lönnåsen.
Floristiska värden är sannolika.
Bedömning
Gruppen med hamlade askar vid Lönnåsen är kommunens största och dessutom mycket välskötta.
Klass 2
Se även HL.

Nr 181

Hagmarker vid Kinnared

Skogstyp
Björkhage och hagmark med olika lövträd.
Välhävdade betesmarker insprängda mellan åkerlappar täckta av medelgrova till grova glest
stående aspar och björkar.

Bedömning
Enbuskbackar och stenrösen bidrar till att göra området till ett ur landskapskyddssynpunkt
värdefullt område.
Klass 3
Ingår i område U:52 i NÄL. HL.

Nr 182

Trädtäckt ås öster om Kinnared

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En betad ås med ett glest trädskikt av medelgrov asp och björk. Trädskiktet tätnar mot norr.
Fauna & flora
En del stäppängsarter finns på åssluttningarna.
Bedömning
Området har stor betydelse för landskapsbilden.
Klass 3
Ingår i område U:52 i NÄL. HL.

Nr 183

Hagmark vid Pedersbo

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En ganska gles, nyligen röjd och gallrad beteshage med främst björk, asp och enstaka sälg och
gran. Träden är medelgrova. Området sluttar mot SV. Marken är av fuktiga och friska ängstyper.
Bedömning
Genom sin storlek (trots att en del åkermark inkluderas i gränsdragningen) har hagmarken
betydelse för landskapsbilden.
Klass 3

Nr 184

Hage och skog N om St Stensered

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En betad, nyligen röjd hage med grova hagmarksekar, björk, sälg, rönn och ett par almar. Längre
mot norr mot Pommabäcken finns en tätare sumpbjörkskog. Här finns en del gråal. Marken är av
örttyp och bör ha förutsättningar för att hysa en del lundväxter.
Bedömning
Klass 3

N 185

Skogsdunge mellan St. och L. Stensered

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
Blandskog av asp, björk, ek och gran på en svag nordsluttning. Marken har troligen förr varit
hagmark. Träden är medelgrova.
Bedömning
Klass 3

Nr 186

Hagmark V om Hägnen

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En liten vacker hage och löväng med klena askar och almar längst i SV och grova aspar, ekar,
björkar med inslag av rönn i NO. Hasselbuskar finns i den SÖ delen och här finns blåsippa och
sannolikt en del annat floristiskt intressant, Markerna ger ett välvårdat intryck. Antagligen har
hackslåtter bedrivits in i sen tid, möjligen fortfarande.
Bedömning
Klass 3

Nr 187

Hage mellan Hägnen och Håkagården

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
En hagmark som domineras av grov asp med inslag av ek och björk. Området betas och är i god
hävd i den meningen att inget sly finns.
Bedömning
Klass 3

Nr 188

Lövskog vid Gunnarsbo

Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag och hagmark med olika lövträd,
Ett ganska stort och varierat område. I NÖ på andra sidan vägen finns en gles ekhage med hassel.
Norr om Gunnarsbo finns en hage med gamla aspar med mycket bohål. V om denna asphage
finns utmed åkern ett antal grova ekar. Största delen av området täcks emellertid av en blandskog
med asp, björk, al i fuktiga lägen och med ett stort inslag av barr (gran) som på några platser går
över i dominans. I den SV delen finns stråk med en del ädellövsinblandning förutom ek finns här
ask och alm. Denna skog har träd som kan klassas som medelgrova. I de näringsrika delarna kan
man misstänka förekomst av lundflora.

Bedömning
Klass 2

Nr 189

Hage vid Smedjebacken

Skogstyp
Björkhage.
Mycket tät björkhage med höga glasbjörkar. Marken förefaller vara mycket näringsfattig med
rikligt med blåbärsris. Området betas.
Bedömning
Originell typ av björkhage.
Klass 3

Nr 190

Hage vid Knapagården

Skogstyp
Björkhage.
En stor björkhage med ställvis mycket grov björk. På flera ställen finns en del sly trots att
området betas. Längst ned mot landsvägen finns fuktigare mark med klibbal. Inslag finns annars
av gran och asp. Hallonsnår finns i stora delar av området, Marken torde genomgående vara av
örttyp.
Bedömning
Klass 3

Nr 191

Hage vid Skogen

Skogstyp
Björkhage.
En vacker hage med medelgrova björkar. Träden står ganska tätt men hagen förefaller välskött.
Bedömning
Klass 3

Nr 192

Hagar runt Odla

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd och ekhage.
Ett vackert bonde- och hagmarkslandskap med vackra ek- och björkhagar omgärdade av stenärdsgårdar och åkrar i ett rätt starkt småkuperat landskap. Hagmarkerna har ett ganska glest
trädskikt.

Bedömning
Klass 3

Nr 193

Lövskog mellan Östentorp och Äspered

Skogstyp
Blandskog av triviallöv.
Stort blandskogsområde av fr.a. medelgrov asp och björk med inslag av ek, gran och sälg.
Lövdungarna har betydelse för landskapet upp mot Östentorp. I nordöstra delen finns ett gallrat
bestånd. Längst ned mot vägen mellan Gällstad och Köttkulla finns en betad björkhage. Marken
sluttar mot norr och nordväst och är av frisk till fuktig örttyp.
Bedömning
Klass 3

Nr 194

Skog och hagmark mellan Åbjörnstorp och Hägnen

Skogstyp
Blandskog med in lag av ädellöv och hagmark med olika lövträd.
Igenväxande hagmarker med ganska stor trädslagsblandning. Tätheten oh åldern varierar också
starkt. Grova ekar finns i norr lik om längst i söder. Medelgrov asp, björk med inslag av rönn och
en del askar och barrträd karakteriserar annars området. Vissa delar betas. En hel del hassel finns
i buskskiktet.
Bedömning
Klass 3

Nr 195

Skog och hagmark vid Högaberg

Skogstyp
Björkhage och ekskog.
Bergssluttningen öster om Högaberg domineras av grov ek och asp. Inslag finns av rönn och
björk. I asparna finns en hel del bohål varför området bör ha betydelse för fågellivet. Buskskiktet
består av hassel och sly av de ovannämnda arterna liksom sälg. Nordväst om berget finns en
större björkhage med medelgrov tätt ställd björk. Betas.
Fauna & flora
I sluttningen vid Högaberg torde förutsättningar för en rikare flora finnas.
Bedömning
Klass 2

Nr 196

Hagmarker vid Gunntorp

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Betesmarker med mestadels grova lövträd men med varierad träd-täthet. Påfallande är mängden
av grova rönnar i de östra delarna och asprikedomen i väster. Annars dominerar björken.
Markerna utgörs av fattiga ängsmarker.
Bedömning
Klass 3

Nr 197

Hagmark mellan Kohagen och Hällebo

Landskap
En gammal vacker bete hage som numera ej betas men som ändå har bevarat sin karaktär av
hagmark väl.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Mycket grov björk av båda arterna ger området dess prägel men inslaget av övriga trädarter är
stort av t.ex. asp, rönn, ek, ask, lönn och sälg - även dessa ofta grova. Starkt föryngring av
samtliga dessa träd samt av gran. Längst mot norr har påbörjats en gallring. Frisk och fuktig
örttyp som förefaller att vara av en osedvanligt rik typ för att vara björkhage. En mindre källa
springer fram nära Hällebo.
Bedömning
Värd att bevara. Möjligen floristiska värden. Borde restaureras.
Klass 2

Nr 198

Öar i Lönern

Skogstyp
Björkskog.
Öarna i Lönern täcks av lövskog där björken dominerar. Stockaredöjan har grova björkar med
enstaka tallar och granar. Yttre Stenseredsön har tätare trädskikt och en strandskog med viden.
Den inre Stenseredsön täcks också av tätare björkskog men saknar strandskogen. Öarna har inte
besökts.
Fauna & flora
Fiskjuse har häckat eller häckar på öarna. Mellan öarna och Lönerns sydstrand finns grunda
områden som under sommaren kan torka ut till grunda stränder. Dessa är viktiga tillhåll för
rastande vadare.
Bedömning
Klass 2

Nr 199

Lövskog mellan Kölingsholm och Lönern

Landskap
En björk- och alsumpskog täckande ett mycket stort område. Nästan hela området står under
inflytande av rörligt grundvatten och sluttar svagt mot N och öster.
Skogstyp
Blandskog av triviallöv.
Trädskiktet domineras av glasbjörk med inslag i ordning av klibbal, asp, ek och enstaka granar
och hägg. En nyligen anlagd skogsväg går tvärs igenom området i nordsydlig riktning. Ett dike
har anlagts i anslutning till denna. Skogen är medelgrov till grov. Buskskiktet är tätt och artrikt
med hassel, brakved, viden och olvon. Skogen är väl sluten och likåldrig och enhetlig. Närmast
Lönern finns en strandskog av klibbal och glasbjörk. Ett par granplanteringar innesluts i området.
Marktypen är fuktig örttyp och kan vara floristiskt rik.
Bedömning
Området har säkerligen stor betydelse för fågellivet. Ett av kommunens största lövbestånd.
Klass 2

Nr 200

Hagmarker vid Kölingsholm

Landskap
Ett mycket stort hagmarksområde med varierande, mestadels rätt glest trädskikt. Nästan hela
området betas. Stora delar har röjts och gallrats i syfte att bevara och utveckla hagmarkskaraktären. Trädslutenheten i området ä mycket varierande och stora öppna partier inkl. några åkrar
finns. Huvuddelen av området är svagt kuperat eller sluttar mot SÖ.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd och ekhage.
Eken är dominant på stora delar av området men då som medelgrov ek eller ungek. Asp och björk
dominerar stora ytor - den senare fr.a. i S och SÖ. Närmast söder om Kölingsholm finns en hage
med mycket grov ek. Nedom Kråkdammen finns en klibbalssumpskog, medelgrov-grov. I NÖ
finns på åkeröar blandskog med bl.a. hägg och fågelbär som inslag i björk- och ekskogen. Hassel
finns på några platser. Runt Kölingsholm finns många grova och vackra vårdträd. På f1era platser
har nedfallna grövre hagmarkslövträd fått ligga kvar på ett ur naturvårdssynpunkt föredömligt
sätt vilket gett den lägre faunan och floran tillfälle att utvecklas. Torra, friska och fuktiga örttyper.
Bedömning
Klass 1
Område U:24 i NÄL. HL.

Nr 201

Hagmarker vid Stockared

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Hagmark med stor trädslagsblandning och med stora öppna ytor. Närmast Tidan finns en
strandskog som domineras av ung klibbal, glasbjörk och en del viden. På friskare marker finns en
blandskog av mycket grov asp, grov ek och björk och inslag av rönn, hägg, körsbär och sälg. I
asparna finns påfallande mycket bo hål. En del lignum av olika trädslag finns här och där. Större
delen av området betas.
Bedömning
Området har sannolikt betydelse för fågelfaunan i trakten. Området har betydelse för landskapsbilden.
Klass 3

Nr 202

Hage vid Stensered

Skogstyp
Björkhage.
En stor, mycket välskött hagmark med förhållandevis tät trädställning. Större delen av området är
björkhage på ratt näringsfattig mark i övergång mot hedserien. I dessa delar finns inslag av grov
asp och ek. All buskvegetation är bortröjd. Ett område i centrum är ungbjörk, gallrad, som vuxit
upp på madmark. Ett nyligen uppröjt område i syfte att utöka hagmarken finns i norr. Närmare
Vållern finns dels ett kraftigt barrinblandat bestånd och dels en ekbacke.
Bedömning
Klass 2

Nr 203

Hage söder om Stockared

Skogstyp
Björkhage.
En björkhage med mestadels gles och grov glasbjörk med inslag av grov ek och asp. Graninslaget
är också stort och ökar successivt mot NÖ. Länst i NV finns en björksumpskog som är dikad.
Hela området betas men betestrycket förefaller vara i avtagande. Friska och fuktiga örttyper.
Bedömning
Klass 3

Nr 204

Lövskog vid Arås

Landskap
Skogen bildar strand till både Jogen, Tidan som rinner genom området och Vållern.
Skogstyp
Blandskog med inslag av ädellöv.

Söder och öster om Årås finns en mestadels tät lövskog med många kvalitéer. Stora delar av
området kännetecknas av klibbal och ask. Av klibbal finns många träd som är mycket grova och
beståndet som helhet består av grov klibbal. Mycket grova askar och almar finns utmed vägen
och i anslutning till bebyggelsen. I skogsmarken finns en del grov ask men fr.a. sly – dvs. stark
föryngring. I skogsmarken och intill platsen där ladugården förr fanns finns några mycket grova
ekar som överståndare. Ett exemplar närmar sig 2 m i diameter medan ytterligare några närmar
sig 1,5 m i diameter. I övrigt har skogen inslag av björk, lönn och rikligt med buskar och hassel
och viden. Intill byggnaderna finns större bestånd av grova och mycket grova almar. Marken är
av fuktig och frisk örttyp med lundvegetation En krattledning löper genom området.
Fauna & flora
Floristiska värden bör finnas. Rik lavflora med bl.a. många Physcia-arter.
Bedömning
Mycket värdefullt område. På gränsen till högsta klass. De intressantaste delarna hör dock till
gårdsmiljön. Troligen en av länets största samlingar av grova träd, i synnerhet av ek och alm.
Klass 2
Se även HL.

Nr 205

Hagmarker och lövskogsdungar vid Brängesås

Landskap
Stora betade marker med ställvis grov och rätt tät skog. Området är småkuperat och fuktdråg och
bäckar finns på ett par ställen.
Skogstyp
Björkhage och hagmark med olika lövträd.
Mest intressant är den stora förekomsten av mycket gammal asp i de sydöstra delarna. Flera döda
aspar och flera lågor. Rikligt med bohål. Beståndet håller på att avverkas för att öppna upp den
gamla betesmarken. I övrigt finns dungar av björkhagetyp och yngre aspdungar, Området är
enhetligt med avseende på trädgrovlek och trädtäthet. Hela området betas. Klibbal förekommer i
de våtaste delarna. I området finns också några enstaka grova hagmarksekar. Markerna är av torra
till fuktiga men ej särskilt rika örttyper.
Bedömning
Ett värdefullt aspbestånd
Klass 2

Nr 206

Lövskog och hagmark vid Sandvik och Skrikebo

Landskap
Större område med gammalt beteslandskap som nu delvis växt igen med sly av fr.a. asp och
björk.

Skogstyp
Björkhage och blandskog av triviallöv.
Vid Tranebo finns vackra stengärdsgårdar upplagda. Här är det björkhage och björkbackevegetationen som dominerar. Björkarna är grova utom i en sänka med björksumpskog.
Ovanför Sandvik finns grova ekar inmängd i asp- och björksly. Närmast vägen är slyet gallrat,
Stora ytor är igenplanterade. Vid Sandvik finns en hel del vårdträd av ask och lönn.
Upp mot Skrikebo finns en stenig mera öppen björkhage med några grova askar som betas med
får. De flesta delarna är annars obetade. Längst i väster finns några sommarstugor med utsikt över
Brängen. Markerna har starkt varierande fuktighetsgrad och är mestadels inte särskilt rika ibland övergående i ristyper även om hasselbuskar finns här och var.
Bedömning
Klass 3

Nr 207

Hagmarker runt Hiared

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd, björkhage och ädellövskog.
Ett gammalt hagmarkområde med mycket stor trädslagsblandning och rikligt med gamla
hagmarksträd. Längst i norr har området karaktär av tät björkhage med grova glasbjörkar, en del
klibbal och rikligt med granuppslag på en fuktig marktyp som tenderar att övergå i hedserien.
Närmare Hiared finns en vacker allé med mycket grov asp, grov al och ask. Mot sjön finns en
hage med några mycket grova askar och almar. Marken är av fuktig örttyp och förefaller rik.
Öster om gården finns en igenväxande ekhage med grov ek. Mot den övergivna södra gården
finns en beteshage med dungar av alm, lind, körsbär, björk och hasselbuskar. Ställvis är detta
område täckt av sly.
Bedömning
Värdefullt område som kan ha lundväxter och som bör uppmärksammas
Klass 2

Nr 208

Hagmarker vid Bäckanäs

Landskap
Beteslandskap som i varierande omfattning växt igen med lövskog. Marken är kuperad och betas
huvudsakligen.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Består av björkhagar, blandskogshagar, ställvis med ekdominans. Längst i väster finns större
aspbestånd. Träden är mestadels grova och här och där finns sly. Kanterna övergår successivt i
barrskog. Mindre bestånd av hassel finns. Närmast gården finns gamla vårdträd av alm. Friska
och torra marktyper av fattig örttyp.

Bedömning
Klass 3

Nr 209

Lövskog vid Askåsen

Landskap
Lövskogsområde på mycket näringsrik mark.
Skogstyp
Blandskog med ädellövsinslag och ädellövskog.
Stort inslag, ställvis dominans av ädellöv – fr.a. av ask - i östsluttningen ned mot Brängen.
Hasselbeståndet är sannolikt bland kommunens största. Skogen uppväxt på gammal betes- och
slåttermark och innehåller också några mindre övergivna åkerlappar. Asken dominerar fr.a. i de
högre belägna delarna men finns spridd i hela området både som sly och som grova träd. Annars
är det björk, klibbal och asp som dominerar med inslag av sälg och rönn m.m. Också dessa träd
kommer både som grövre träd och som sly. Buskskiktet är både tätt och artrikt. Fältskiktet är av
frisk och fuktig örttyp med tydlig lundprägel. Rikligt med blåsippa. Området sluttar kraftigt ned
mot sjön och rörligt grundvatten och källdrag finns på några platser. Saknar säkert inte floristiska
värden.
Bedömning
Klass 2
Ingår i område U:25 i NÄL. Se även HL.

Nr 210

Skogsmark och hagar runt Hulegärde

Landskap
Ett stort, mycket oenhetligt område omfattande Valshalla och Hulegärde
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd och ekhage,
Närmast Valshalla söder om Valshallaberget finns en betad, gles ekhage, med en del hasselbuskage. I västsluttningen av berget finns en obetad blandskog av grov ek, asp, björk och mycket
gran. Även här finns hasselbuskar även om fältskiktet tenderar att övergå i risserien med mycket
blåbär. Väster och norr om Hulegärde finns hagmarker där triviallövet dominerar i olika åldrar.
Flera större bäckar rinner genom området och kantas av klibbal och viden. Mot norr finns vidare
en ungskog av asp. Sumpskog som växt upp på gamla mader finns i SV. Enligt uppgift finns i
Valshallabergets sluttningar många lundväxter. Området är mycket varierat i alla avseenden trädtäthet, mark fuktighet, topografi, markanvändning etc. Ställvis väl hävdade hagmarker. Till
största delen betade marker.
Bedömning
Klass 3
Ingår i U:25 i NÄL. Se även HL.

Nr 211

Hage vid Marbohemmet

Skogstyp
Björkhage.
Vacker björkhage med grov glasbjörk. En mindre grandunge i söder. Området är ganska plant
och trädbeståndet är ganska tätt för att vara hagmark. Mot norr finns en aspdunge på en grusås.
Bedömning
Klass 3

Nr 212

Lövskog och hagmark vid Jogens öststrand

Skogstyp
Björkhage och klibbalsskog.
Större område med glesa björkhagar, alsumpskogar och små åkrar. I området finns flera
sommarstugor och området har stor betydelse för Jogens inramning. Alsumpskogarna är starkt
barrinblandade och finns i de fuktdråg som genomskär området ned mot sjön. Fuktig örttyp som
ställvis kan vara rätt rik.
Bedömning
Klass 3

Nr 213

Albestånd väster om Kvigärde

Skogstyp
Klibbalsskog.
Alsumpskog i ganska kraftig nordvästsluttning med rörligt grundvatten och flera källflöden.
Klibbalarna är grova och inblandningen av gran är stor. I kanterna av området finns en del björk.
Igenom området rinner en bäck. Fuktig är örttyp där floristiska värden kan finnas.
Bedömning
Klass 2

Nr 214

Hagmarker vid Glabbersred

Skogstyp
Mycket stor, vacker hagmark med lövträd av björk, ek, asp och klibbal. I norr rinner en bäck in i
området och i bäcksänkan finns en klibbalsskog. Träden är mestadels grova och buskskiktet väl
röjt, Mindre ruggar av ungskog av björk och klibbal finns i fuktigare sänkor. Området betas.
Längst i öster, på maderna, finns en gallrad ungbjörkskog. Torra, friska och fuktiga marktyper av
ängsserietyp.
Bedömning
Området är mycket värdefullt för landskapsbilden.
Klass 3

Ingår i område 13:26 i NÄt.

Nr 215

Hage söder om Glabbersred

Skogstyp
Björkhage.
Björkhage med grov glasbjörk på näringsfattig, tuvig mark med mycket ris av t.ex. ljung och
odon. En del enbuskar finns i det annars väl efterhållna buskskiktet. Några ekar finns närmast
vägen och längst upp i sydvästra hörnet några alar.
Bedömning
Klass 3
Ingår i område U:26 i NÄL.

Nr 216

Alsumpskog söder om Glabbersred

Skogstyp
Klibbalsskog,
Medelgrov alsumpskog.
Bedömning
Klass 3

Nr 217

Hagar och lövskogar väster om Liared

Landskap
Mycket stort lövskogsområde av dels blandskogskaraktär, dels av hagmarkskaraktär.
Skogstyp
Blandskog med inslag av ädellöv och ekhage
Stora delar domineras av ek medan andra är björk- och aspdominerade. I vissa delar är graninslaget stort. Trädtätheten är mycket varierande men träden är mestadels grova. Av aspar finns
en del mycket grova exemplar. I asparna finns en del bohål. Trädslagsblandningen är annars stor
med inslag av sälg, rönn, klibbal, ask. Många vackra hasselbuketter finns. Marken har förr
genomgående varit betesmark eller slåttermark. Marken är av torr, frisk och fuktig örttyp men
några av de torraste delarna visar hedseriekaraktär. Större delen av området betas. De södra
delarna är en av kommunens största ekhagar.
Bedömning
Området ligger i anslutning till Liareds kyrkby och har sannolikt betydelse som närströvområde
för de som bor där. Landskapsbilden präglas i hög grad av detta bestånd.
Klass 2

Nr 218

Hagar och dungar vid Lindhult

Landskap
Vid Lindhult finns i varierande grad igenväxta hagmarker med rätt stort trädslagsblandning.
Området innesluter många öppna ytor. Området sluttar svagt mot nordost och en bäck rinner
igenom.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Utmed vägen mot Hylsåsen finns en allé av mycket grova alar. Några grova askar varav några
hamlade finns, annars är trädskiktet dominerat av glasbjörk - både ungbjörksbestånd och grova
träd. Inslag av asp, fågelbär och vildapel finns. Enstaka haggranar finns i små samlingar. Fuktiga
och friska marker som kan klassas till ängserien. De flesta delarna betas.
Bedömning
Klass 3

Nr 219

Lövskog söder om Gärdet

Landskap
Ett oenhetligt lövskogsområde mellan odlingsmark i sluttningen ned mot Tidanda1en, söder om
Liared.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Vissa delar i norr betas och är en gles blandskogshage med ek, björk och inslag av asp och rönn.
Andra delar består av sälgar och viden med inslag av björk och asp. Vissa öppnare, röjda delar
kan ha inslag av torrängsflora. Fältskiktet är mest torr örttyp. Mindre grustäkter finns på ett par
ställen
Bedömning
Klass 3

Nr 220

Hage vid Lindås

Skogstyp
Björkhage.
En betad björkhage med inslag av sälg och uppslag av gran i olika åldrar. Björkhagen är rätt gles
och träden är medelgrova. Genom området rinner en mindre bäck. Längst i öster finns ett obetat
område mot barrskogen.
Bedömning
Klass 3

Nr 221

Skogsdunge sydväst om Lindås

Landskap
Litet område i sluttningen ned mot Tidandalen omgiven av odlingsmark.
Skogstyp
Blandskog av triviallöv. Området betas ej och består av gles, medelgrov asp och björk med en del
slyuppslag.
Bedömning
Klass 3

Nr 222

Hagar och lövskog vid Tuskan

Landskap
Detta område omfattar ett område som småbrukarens hand omdanat till en mycket varierande och
idyllisk miljö.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd och björkskog.
Blandat med de små tegarna finns öppen betesmark, björk- och blandskogshagar och dungar av
blandskog, åkeröar med skog, hasseldungar, igenväxta mader och de två torpen med vårdträd.
Marken är småkuperad och en bäck rinner igenom området. Området är idag s.k. ifrånarrende där
den mesta av den odlade jorden brukas och där stora delar av markerna fortfarande betas. Välupplagda stengärdsgårdar finns på några platser. Torra, friska och fuktiga örttyper. Ängsmarken
kan vara floristiskt intressant.
Bedömning
Klass 3

Nr 223

Hage vid Tissered

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Beteshage med grova aspar och glasbjörkar. Fuktiga och friska marker som inkluderar Tissereds
gamla kyrkoruin och en gammal omålad trästuga. På stugan finns massvegetation av olika knappnålslavar. Nära ladugården står en mycket stor ask.
Bedömning
Klass 3

Nr 224
Skogstyp
Björkhage.

Hage norr om Albron

Stor, mestadels mycket gles björkhage med ställvis stort inslag av gran i olika åldrar. Ett område i
öster har dikats. Fuktiga och friska marker med artfattig flora. I nordväst finns några körsbärsträd,
möjligen efter ett torp.
Bedömning
Klass 3

Nr 225

Hagmark vid Aspanäs

Skogstyp
Björkhage och hagmark med olika lövträd.
En hagmark med glest trädskikt av fr.a. björk men även ek, körsbär, rönn, asp och hasselbuketter.
Många odlingsrösen finns ute i betesmarkerna och betesmarken är i god hävd. Större delen av
området saknar ly. Enstaka enbuskar finns på några platser. Sannolikt en av länets - och Götalands - högst belägna betesmarker. Högsta punkten ligger på 347 m ö h. Området sluttar svagt åt
söder. En del åkrar finns insprängda i betesmarken. Träden är genomgående medelgrova utom
norr om Aspanäs där en del ungskog finns.
Bedömning
Klass 3

Nr 226

Skog i östkanten av Strängseredssjön

Landskap
En bård av medelgrov till grov lövskog kantar Strängseredssjön i NÖ.
Skogstyp
Björkskog.
Större delen består av glasbjörk men inslag av asp, rönn finns samt en del gran i smådungar.
Delvis gallrad men med uppslag av aspsly, viden. Friska och fuktiga örtristyper och ristyper.
Sluttar i vissa delar ned mot sjön. Området har betydelse för landskapsbilden.
Bedömning
Klass 3

Nr 227

Lövskog vid Brännebråten

Skogstyp
Blandskog av triviallöv.
Igenväxta hagmarker med medelgrov asp, björk och sälg blandat med sly av dessa arter och
viken. Ingen hävd av markerna förekommer idag. Granplanteringar kantar stora delar av området.
Fuktiga och frisk marker av fattig ängstyp och hedtyp. Några grova askar finns intill Smedtorp.
Förhållandevis plan mark.

Bedömning
Klass 3

Nr 228

Skog norr om Flathult

Skogstyp
Blandskog av triviallöv.
På en stark nordsluttning norr om Flathult finns en blandskog av asp, björk, rönn, tall och gran.
Björkarna och asparna är grövst och äldst. Flera av de gamla asparna har bohål. Alla grovlekar av
de olika trädslagen finns representerade. Marken har sannolikt varit betesmark förr. Området
kantas i söder av åkermark och i norr av betesmarker. Marktypen tillhör hedserien, frisk och torr
ristyp.
Bedömning
Klass 3

N 229

Hagmarker runt Holmö

Landskap
Stora varierande betesmarker med ett mestadels glest trädskikt. Marken sluttar mot väster ned
mot Jälmån. En bäck rinner genom området norr om gårdarna.
Skogstyp
Björkhage och ekhage.
Närmast gårdarna finns en del ask och lönn. Längre ut i betesmarken dominerar björkhagetypen
med inslag av asp mot barrskogen. I öster finns n ekdunge med medelgrov ek. Marktypen är av
fattig ängsserie.
Bedömning
Klass 3

Nr 230

Lövskog och hagmark vid Kimmarebo

Landskap
Sluttningen vid Kimmarebo täcks av en tämligen gles lövskog som kommit upp på gammal
hagmark.
Skogstyp
Hagmark med olika lövträd och blandskog med inslag av ädellöv.
Medelgrov björk och asp dominerar i de lägre delarna och i söder. Närmast gården i sluttningen
finns en del ädla lövträd som alm, ask och lönn samt en del hassel. Området betas till största
delen. Ett par bäckar rinner igenom området och bidrar till att ge markfloran en rikare karaktär.
Markerna är annars av fattig äng typ.

Bedömning
Storleken i denna lövfattiga del av kommunen motiverar högre klassning.
Klass 2
Beskrivs i NÄL (U:74) och HL.

Nr 231

Hagmark runt Bohestra

Skogstyp
Hagmark med olika lövträd.
Mellan åkrarna runt Bohestra finns betesmarker och skog med stor trädslagsblandning av bl.a.
grov ek, björkarterna, asp, ask och sälg. Området är småkuperat med mycket odlingsrösen.
Bedömning
Markerna är mestadels välskötta hagmarker vilket gör att det ur landskapsskyddssynpunkt är
angeläget att bevara lövinslaget.
Klass 3

