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FÖRORD
Föreliggande inventering av lövskogar i Bengtsfors kommun är utförd av Hannes Nilsson på
uppdrag av länsstyrelsen. Flygbildstolkningen utfördes av Robert Andersson. Rapporten ingår
i 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, varför detta ej kan åberopas som länsstyrelsens
ståndpunkt.
Kartorna i denna publikation är godkända ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket
1989-01-23.
Utskrift: Yvonne Holmberg
Kartritning och omslag: Lisbeth Åkesson

INLEDNING
Föreliggande inventering är utförd på uppdrag av länsstyrelsen i Älvsborgs län.
Fältarbetet utfördes i huvudsak under perioden april - juni 1988. Uppgifter om flora harhämtats ur länsstyrelsens Floraregister, Natur i Älvsborgs län (länsstyrelsen), Dalsländska
floralokaler (P A Andersson, opubl.), ädellövskogsinventering (N O Hillden, opubl.).
Faunauppgifter har hämtats ur länsstyrelsens Faunaregister.

METODIK
Flygblldscolsnlngen har utförts av Robert Andersson under våren 1988. För
flygbildstolkningen har använts svartvita flygbilder i skala 1:30 000. En första preliminär
avgränsning har gjorts på ekonomiska kartan skala 1:10 000 samt översiktligt på topografiska
kartan.
Vid fältarbetet har beståndsavgränsningarna preciserats. Som ungefärlig minimiareal sattes: 2
ha på en någorlunda sammanhängande yta.
Under fältarbetet antecknades uppgifter om trädslagsfördelning, trädens grovlek, föryngring
och eventuella skogsvårdsåtgärder. Buskskiktets utseende och sammansättning noterades
liksom typ av fältskikt samt eventuella skyddsvärda lövskogsväxter.
Som stöd för naturvärdesbedömningen har anteckningar gjorts om nischförekomster
(vattendrag, källor, lodytor, hålträd etc), omgivning (strand, mosse, åker, betesmark, större
väg, etc), mognad (förekomst av lågor, torrakor etc) samt påverkan avverkning, gallring,
röjning, bete, kraftledning, vägar, diken etc)

REDOVISNING
En kort beskrivning lämnas till varje bestånd där skogstyp redovisas. Om ett område består av
flera skogstyper har detta angetts.
Aktuella skogstyper är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Blandskog av trivialtyp: Bladskog av asp, björk, sälg, al etc, andelen lövträd över 50 %.
Blandskog med ädellövinslag: Mer än 50 % lövträd och minst 10 % ädla lövträd.
Björkskog: Mer än 50 % björk.
Alskog: Mer än 50 % al.
Ekskog: Mer än 50 % ek.
Ädellövblandskog: Mer än 50 % ädellövträd.
Hagmark med blandade lövträd: Inget av hagmarksträden uppgår till 70 %.
Björkhage: Mer än 70 % björk.
Ekhage: Mer än 70 % ek.

Som vid all klassindelning av ett variationsrikt objekt har en förenkling måst göras för

överskådlighetens skull. Detta medför en m.e.m. stor variation inom respektive bestånds
skogstyp. I vissa fall har en uppdelning gjorts i delbestånd men separata beskrivningar.
De bestånd som faller under ädellövskogslagen (mer än 50 % ädla lövträd och mer än 70 %
lövinnehåll) har försetts med bokstavskombinationen (ÄLL). Gäller det bara delar av
beståndet anges (ÄLL delar).
Efter skogstypsbedömning följer en kort beskrivning av trädslagsfördelning. Här anges vilka
arter som dominerar. För övriga används beteckningarna stort inslag (mer än 10 %), inslag (ca
10 %) och litet inslag mindre än 10 %). På grund av svårigheten att bedöma procentuella
inslaget i hela beståndet får de olika indelningarna ses som ungefärliga.
Trädgrovleken har uppskattats enigt en femgradig skala från mycket klen till mycket grov.
Grovleken gäller individuellt för respektive trädslag. Om grovleksfördelningen i beståndet
avviker från ”normalt” har detta angetts, vilket också gäller enskilda trädslag.
Buskskikt
I förekommande fall anges avvikande täthet och relativ fördelning av ingående arter.
Fältskikt
Här används beteckningarna ristyp, grästyp med specialfall kruståteltyp, örttyp med
specialfall högörttyp samt kombinationer av dessa. Ibland anges fuktighetsgrad och övrigt av
intresse (såsom enskilda dominerande arter).
I de flesta fall har dominerande föryngring angetts. I förekommande fall har uppgifter om
riklighet av lågor, torrakor, högstubbar och hålträd tillfogats.
Under rubriken Fauna och flora finns uppgifter om växt- och djurliv. En del är inhämtade
under fältarbetet, andra är litteraturuppgifter (detta har då angetts). Arturvalet följer till stor
del länsstyrelsens flora- respektive faunaregister.

BEDÖMNING
Bestånden klassas enligt en tregradig skala där klass 1 representerar högsta naturvärdet.
I klass 1-objekten är naturvärdet enligt min bedömning av reservatsklass.
Vid klassningen har jag ej använt någon poängsystem eller liknande utan den är en subjektiv
sammanvägning av ett stort antal faktorer såsom:
-

Storlek. Ett stort område år värdefullare än ett litet.

Områdets form. Idealformen är en cirkel: dvs så liten omkrets som möjligt i
förhållande till yta.
Skogens ”mognad” som ekosystem. Som indikationer på detta har jag använt trädens
ålder och grovlek samt sena successionsstadier som lågor, torrakor, innanrötade träd och träd

med bohål.
Områdets variationsgrad. Förekomst av småbiotoper som bäckar, källor, stränder,
raviner och lodytor.
-

Mänsklig påverkan: gallring, röjning, vägar, kraftledningar, bebyggelse etc.

-

Sällsynthet. Skogstyper som är sällsynta har värderats högre än vanliga.

ALLMÄNT OM LÖVSKOGARNA I BENGTSFORS KOMMUN
Lövskogarna i Bengtfors kommun utgörs av mestadels små bestånd som ligger relativt
spridda, med en viss koncentration till kommunens södra hälft. Majoriteten av bestånden
ligger i anslutning till bebyggelse (ibland övergiven) och odlad mark. Graden av mänsklig
påverkan är därmed stor. Övriga bestånd återfinns framför allt vid vattendrag.
Den dominerande skogstypen är blandskog av trivialtyp som ofta har sitt ursprung i nedlagd
ängs- och hagmark. I flera bestånd är barrinslaget mycket stort. Dominerande trädslag är
mestadels asp och björk. Områden med särskilt högt naturvärde är bestånd 24, 30, 70, 77 och
121.
Björkskog är vanlig i kommunen. Två huvudtyper kan urskiljas: dels björksumpskogar på
myrmark dels unga förstagenerationsbestånd på nedlagd ängs- och hagmark. Bestånden är
ofta gallrade (bl a till brännved etc). Två bestånd är förhållandevis opåverkade, bägge av
sumpskogskaraktär: nr 12 och 125.
Blandskog med ädellövinslag: Denna skogstyp är relativt vanlig i kommunen: drygt 20
bestånd (eller delar av bestånd). Till största delen har också dessa uppkommit på gammal
hagmark där de gamla hagmarksträden, framför allt ek och ask, står kvar. Det större inslaget
av olika åldrar och trädslag ger en varierad skogstyp. Särskilt värdefulla är områdena nr 7, 23,
31, 57, 60, 62 och 101.
Alskogen finner man på mer eller mindre sumpig mark, ofta som en smal bård utmed
vattendrag. Den är av två typer: grå- respektive klibbalsdominerad. Den förstnämnda finns
framför allt vid Teåkersälven i söder. Även i alskogen är den mänskliga påverkan stor: flera
bestånd är resultat av stubbskott efter avverkning. Bestånd 55 ingår i Baldersnäs
naturreservat. Ett av de mer opåverkade områdena av gråalsdominerad typ Ingår i bestånd nr
6.
Ekskog: Större bestånd finns endast i område nr 31 och 56 och utgörs av igenvuxna hagar.
Område 31 är av ängskaraktär medan bestånden inom område 56 framför allt är av
hedkaraktär och oftast betade. Bägge områdena är skyddsvärda (nr 56 ingår i Baldersnäs
naturreservat).
Ädellövblandskog är sällsynt i kommunen: bestånd nr 7a, 23b, 56 och 72, varav de två
sistnämnda är någorlunda stora. Alm och ask är oftast de dominerande arterna med inslag av
lind, lönn och ek. Då skogstypen är sällsynt och ofta hyser skyddsvärd flora har bestånd av

den här typen stort bevarandevärde. Område 56 ingår i Baldersnäs naturreservat. Område 72
kan vara ett lämpligt objekt för reservatsbildning, inte minst av sociala skäl.
Hagmark är relativt sällsynt i kommunen. Hagar av blandtyp är vanligast (3 bestånd). Björk
och asp dominerar, ofta tillsammans med barrträd. I en del bestånd dominerar ädla lövträd
framför allt ask och ek (nr 7 och 56). I område 43 finns en nygallrad och -röjd, ännu ej betad
askhage. Ekhagar finns i stort sett bara i område 50. Små fragment finns i andra bestånd t ex
nr 33. Björkhagar består oftast av relativt unga träd. Fårbete dominerar.
Hagar ingår som delar av större skyddsvärda områden nr 7, 31 och 56.

NR 1 LUND
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Beståndet utgörs av igenvuxen betesmark. Klen - medelgrov björk och klibbal dominerar med
stort inslag av gran. Inslag av asp och gråal. Enstaka ek och lönn vid gårdarna.
Buskskiktet är glest och består av videarter. Fältskikt av högörttyp, delvis sumpigt. Ört-ristyp
i torrare partier.
Fauna och flora
Vid besöket observerades mindre hackspett.
Bedömning
Klass 3.

NR 2 TEÅKERSÄLVEN VID TORPA

Skogstyp
Alskog.
Beståndet domineras av gråal (med enstaka grova exemplar) med inslag, ställvis stort, av asp
och björk. Enstaka sälg, rönn och gran. Föryngringen domineras av gråal. Flera bäverfällen.
Buskskiktet utgörs av videarter.
Fältskikt av högörttyp
Bedömning
Klass 3.

NR 3 ODEBYN

Skogstyp
Björkskog.
Beståndet ligger i en utflackad åsänka omgiven av åkermark. Är delvis betad. Utöver den
dominerande björken finns gråal och enstaka asp och rönn. Gråal, asp och rönn dominerar
föryngringen.
Buskskiktet utgörs av videarter.
Fältskikt av högörtstyp, Delvis sumpigt.
Bedömning
Klass 3.

NR 4 ARKET
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp, alskog.
Beståndet ligger i en åsänka av Teåkersälven och biflöde. I väster dominerar björk
tillsammans med gråal. Stort inslag av asp, enstaka sälg och gran. I öster är gråal ensam
dominant, ställvis med tät ungskog. Stort inslag av björk och i övrigt asp, sälg och rönn.
Buskskikt av hägg och vide.
Fältskikt av högörttyp, ställvis kruståteltyp i kanterna.
Fauna och flora
Strutbräken växte i västra delen.
Bedömning
Klass 3.

NR 5 BACKEN
Skogstyp
Alskog.
Tätvuxen medelgrov gråal dominerar, stort inslag av björk, inslag av sälg och gran. Ställvis
stark granföryngring under lövet. Ett flertal lågor finns.
Buskskikt av hägg och videarter.
Fältskikt av högörttyp, delvis sumpigt.
Bedömning
Biologiskt värdefulla successionsstadier.

Klass 2.

NR 6 TEÅKERSÄLVEN VID KÅRUD
Skogstyp
Alskog.
Den klena-medelgrova gråalsskogen som omger ån har ställvis ett stort inslag av björk och
sälg. I övrigt finns gran och enstaka ekar. Ställvis gott om allågor.
Buskskikt av hägg, vide och enstaka hassel och enbuskar. Fältskikt av högörttyp, delvis
sumpigt.
Bedömning
I beståndet ingår det mest opåverkade området av gråalstyp.
Klass 2.

NR 7 BJÖRTVETEN

Skogstyp
En kulle av dalformationens bergarter ger en rik miljö och området kan delas in i två
delbestånd:
a: Ädellövskog (ÄLL)
Medelgrov ask - almskog i en västsluttning. Inslag av asp. Enstaka lind, tall och gran i norr.
Buskskiktet domineras av skogstry med inslag av hassel. Fältskikt av frisk örttyp.
b: Blandskog med ädellövinslag, hagmark med blandade lövträd.
I norr dominerar asp och björk med inslag av alm, ask, ek och sälg. Ställvis stort inslag av
gran. I söder dominerar asp med stort inslag av alm och ask. Vid gården Björtveten finns flera
grova hamlade askar. Inslag av ek och gran. Stora delar betas.
Buskskiktet domineras av hassel med inslag av hägg.
Fältskikt omväxlande friska högörtängar och betad gräsmark.
Fauna och flora
Vid besöket noterades bl a ormbär, skogsbingel, nässelklocka och trolldruva (delbestånd a)
samt vätteros (b). Enligt floraregistret finns nässelklocka och skogsnycklar i området b.
Vidare skall här finnas tvåblad, nunneört och krissla (Natur i Älvsborgs län).

Bedömning
Frodig flora med ett flertal Skyddsvärda växter.
Klass 2.

NR 8 HALMEMOSSENS VÄSTSIDA
Skogstyp
Björkskog.
Mosserandskog av klen - medelgrov björk med inslag av asp, tall och gran. Litet inslag av
klibbal.
Buskskiktet är glest med vide- och enstaka enbuskar.
Fältskikt av ris-högörttyp med lingon på torrare ställen och pors i fuktigare lägen.
Bedömning
Klass 3.

NR 9 HOPAKAS
Skogstyp
Björkskog.
Klen-medelgrov björkskog med stort inslag av asp och gran, övergår i söder till sumpskog där
aspen försvinner.
Buskskiktet utgörs av enstaka videbuskar
Fältskiktet är i norr av frisk kruståteltyp för att i söder övergå till sumpig typ.
Fauna och flora
Lokal för mindre hackspett.
Bedömning
Klass 3.

NR 10 BOMYREMOSSEN - ÄNGKASEMOSSEN
Skogstyp
Björkskog.
Klen - medelgrov björk dominerar framförallt i öster. Mot väst blir inslaget av asp stort.
Inslag av klen tall och gran samt enstaka medelgrova sälgar.

Buskskiktet är glest, enstaka viden och enar.
Fältskiktet är av sumpig starrtyp och kruståteltyp i väst.
Bedömning
Klass 3.

NR 11 VALBOÅN VID KVARNEN
Skogstyp
Björkskog.
Beståndet utgörs av en smal-medelgrov åstrandskog med inslag av asp (i kanterna), klibbal,
tall och gran.
Buskskiktet är glest. Enstaka videbuskar och tynande enar.
Fältskiktet utgörs i kanterna av frisk ristyp för att mot ån övergå till högört och slutligen bli
sumpigt.
Bedömning
Klass 3.

NR 12 KULTEN
Skogstyp
Björkskog
Beståndet följer delvis diken ner mot Bredmossen i norr finns ett litet inslag av asp. Övergår
mot mossen i ren björksumpskog av tämligen opåverkad typ, med ett flertal lågor och
torrakor.
Fältskikt i norr av kruståteltyp i söder dominerar blåtåtel.
Bedömning
Mot mossen finns en av de minst påverkade björkskogarna i kommunen.
Klass 2.

NR 13 FAGERLIDEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Medelgrov asp - björkskog med inslag av tall, gran och vid gårdarna ek och lönn. Ställvis stor

ekföryngring.
Buskskikt av hassel och en.
Fältskikt av kruståteltyp, Ställvis av ristyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 14 ÖDSKÖLT
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen - medelgrov asp - björkskog som till största delen växer utmed Kallehäckens raviner.
Stort inslag av gråal och sälg. Inslag av gran samt enstaka ek, lind, lönn, ask och tall. Betas
ställvis.
Buskskikt: Hägg, vide och enstaka skogstry.
Fältskiktet varierar med fuktighet, ris-kruståteltyp längst upp i kanterna och högörttyp vid
häcken.
Bedömning
Klass 3.

NR 15 KALLEBÄCKEN SÖDER KROKEN
Skogs typ
Björkskog, alskog.
Klen björksumpskog i anslutning till bäckar och mosse. I av gran. Längst i öster övergår
beståndet i gråalskog med stort inslag av björk samt inslag av asp, gran och enstaka sälig.
Buskskikt saknas mestadels. I öster finns dock hägg.
Fältskikt av sumpig högörttyp, kruståteltyp i kanterna.
Bedömning
Klass 3.

NR 16 NACKEHULTET
Skogstyp
Björkskog.

Öppen gallrad klen - medelgrov björkskog med inslag av klibbal och gran.
Buskskiktet består av enstaka videbuskar
Fältskikt av högörttyp, ställvis sumpigt.
Bedömning
Klass 3.

NR 17 SÖDER OM KROKSBYTJÄRN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Gammal igenvuxen hagmark (i anslutning till sommarstuga. Medelgrov björk samt klen och
grov asp dominerar Stort inslag av gran.
Buskskiktet består av enstaka enar.
Fältskiktet är av frisk kruståteltyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 18 TIMMERVIKEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Skogen klen - medelgrov med enstaka grova träd. Björk och gråal dominerar med stort inslag
av asp och klibbal. I övrigt finns sälg, tall och gran.
Buskskiktet utgörs av videbuskar vid stranden.
Fältskikt av högörttyp, ställvis sumpigt.
Bedömning
Klass 3.

NR 19 ÖDSKÖLT - ASKTVETEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp, björkskog.

I nordväst finns en gles, gallrad och röjd, medelgrov björkskog i anslutning till
småhusbebyggelse. I övriga delar dominerar klen - medelgrov björk tillsammans med klibbal
i väster och asp i öster. Sälg utgör ett stort inslag, övriga träd är gråal, gran och enstaka
lönnar.
Buskskiktet domineras av högg och vide. Saknas i nordväst.
Fältskikt av kruståteltyp, ställvis med inslag av högört- och ristyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 20 KULLE NORR OM ASKTVETEN
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag,
Delvis betad kulle i anslutning till småhusbebyggelse. Klen björk dominerar med varierande
inslag av klen - medelgrov ask, rönn och gran. Enstaka lönnar. Föryngring domineras av ask
och rönn.
Buskskikt: Hägg och en.
Fältskikt av örttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 21 KLOCKAREGÅRDEN
Skogs typ
Blandskog av trivialtyp, björkhage.
Bäckravinerna är klädda med klen - medelgrov skog som domineras av björk med stort inslag
av klibbal, sälg och gran. Norr om gården finns en fårbetad hage med klen björk och enstaka
asp, tall och gran.
Buskskikt: Hägg, vide och ställvis hassel. En i hagen.
Fältskikt av gles örttyp, betad grästyp i hagen.
Bedömning
Klass 3.

NR 22 BOKULLEN
Skogs typ

Blandskog av trivialtyp, björkskog.
Klen, gallrad och röjd, björkskog väster om Bökullen. Ställvis stark granföryngring. I övriga
delar dominerar klen - medelgrov asp och björk med stort inslag av klibbal och i söder gråal.
Inslag av sälg och gran. Litet inslag av ask, lönn och rönn.
Buskskikt saknas i björkskogen, i övriga delar finns hägg och vide.
Fältskikt av kruståteltyp. Ställvis sumpigt i björkskogen.
Bedömning
Klass 3.

NR 23 HEDEN
Skogstyp
a.
Blandskog med ädellövinslag.
b.
Ädellövskog (ÄLL).
Varierat landskap med stort inslag av ädla lövträd. Medelgrov alm dominerar i delområde b,
med inslag av ask och asp. I övrigt dominerar medelgrov asp med inslag av ask och alm
(framför allt vid gårdar och stigar). Några grova askar bär spår av hamling. Inslag även av
klen ek och medelgrov björk. Litet inslag av klen sälg, tall och gran. Enstaka medelgrova grova exemplar av lind, lönn och rönn.
Buskskiktet dominerar av en och hassel med inslag av skogstry, rosen- och videbuskar
Fältskikt av kruståtel-örttyp, mot väster mer ren kruståteltyp.
c.

Björkskog

Klen björkskog söder om N Hedetjärnet. Inslag av asp och klibbal. Enstaka grova gråalar.
Fältskikt av högörttyp.
Fauna och flora
Enligt Floraregistret skall tandrot, kal tallrot och nässelklocka finnas inom området. Flera
hotade djurarter förekommer i området.
Bedömning
Varierat område med flera äldre träd och skyddsvärd fauna och flora. Utgör tillsammans med
område 24 och 31 ett relativt sammanhållet område av stort värde.
Klass 1.

NR 24 DACKEHÖGEN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
En gammal löväng belägen på toppen av en kulle. Klen-medelgrov asp och björk dominerar
med inslag av medelgrov ek och klen sälg och gran. Föryngringen domineras av rönn.
Buskskiktet domineras av hassel med inslag av en skogstry. Enstaka rosenbuskar.
Fältskikt av kruståtel - örttyp.
Fauna och flora
Lokal för Sankte Pers nycklar, skogsnycklar samt svamparna eldsopp, gråkremling och
Cortinarius elegantior (Floraregistret). Lokal för hotad fauna.
Bedömning
Ett tilltalande område med rik flora och hotad fauna.
Klass 1

NR 25 FLATERUD
Skogstyp
Blandskog med ädellövinsiag, Hagmark med blandade lövträd.
Hagen utgörs av kullen i nordväst och domineras av medelgrov ek tillsammans med klenmedelgrov björk. Inslag av medelgrov lönn och tall. I övriga delar dominerar klen medelgrov björk med stort inslag av medelgrov ek. Inslag, ställvis stort, av asp. Vid bäcken i
söder är inslaget av ek mindre, däremot tillkommer lönn, ask klibbal och sälg.
Buskskiktet består av glest stående enar, vid bäcken finns hägg.
Fältskikt av kruståteltyp, ört-ristyp vid bäcken.
Bedömning
Klass 3.

NR 26 RUNNDALEN
Skogs typ
Alskog, blandskog av trivialtyp.
Området utgörs av en svacka ner mot Dalslands kanal. Den östra delen består av klen
klibbalskog med stort inslag av björk och gran. Mot väst dominerar klen asp och björk med
inslag av medelgrova träd. Inslag av medelgrov ek (i kanterna) och tall. Hårt röjd.
Fältskikt: frisk örttyp i väster, sumpigt i öster.
Fauna och flora

Lokal för vårärt (Floraregistret).
Bedömning
Klass 3.

NR 27 SELLBERGSMYREN
Skogs typ
Björkskog, blandskog av trivialtyp.
Beståndet utgörs i väst av klen - medelgrov björksumpskog med stort inslag av gran. Inslag av
asp, klibbal och sälg. Österut dominerar björk tillsammans med klibbal. Inslag av klen asp,
lönn och rönn. Området hyser många lågor, framför allt i öster (bäverfällen) samt i väster flera
torrakor.
Fältskikt: sumpig högörttyp i väster, frisk örttyp i öster.
Bedömning
Klass 3.

NR 28 SLÄTTÄNG
Skogstyp
Björkskog, blandskog med ädellövinslag
I öster utgörs beståndet av klen björkskog med inslag av asp och sälg. Högre upp i sluttningen
blir aspinslaget större. Vid gården finns flera medelgrova lindar och askar, enstaka grova
exemplar av ask. Litet inslag av medelgrov alm, lönn och rönn.
Buskskiktet är glest: hassel, skogstry och rosenbuskar. Fältskikt av frisk örttyp, högörttyp vid
bäcken.
Fauna och flora
Lokal för spåtistel (Floraregistret)
Bedömning
Klass 3.

NR 29 HENNEVIKEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Dominanter är klen - medelgrov björk och, framför allt i fuktigare delar, klibbal. Inslag av asp
och gran. Litet inslag av medelgrov ek och sälg.

Fältskikt: Omväxlande frisk örttyp och sumpig högörttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 30 SLOTTEVIKEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Beståndet omger en f d vik av sjön Råvarp som har avsnörts av järnvägen. Klen - medelgrov
asp, björk och ställvis tall dominerar med inslag av lönn, klibbal (framför allt i S) och gran.
Litet inslag av klen alm, rönn, fågelbär och i norr medelgrov bok, ek och lind. Enstaka grova
sälgar. Flera lågor i söder.
Buskskikt: Hassel, hägg, skogstry, en och vide.
Fältskikt av frisk örttyp, delvis sumpig högörttyp i söder.
Fauna och flora
Vid besöket noterades bl a Sankte Pers nycklar, gullviva och, vid en vägkant, skogsklocka.
Enligt Floraregistret finns även klubbstarr, skogsknipprot och sårläka.
Bedömning
Varierad miljö med rik flora.
Klass 2

NR 31 RAMDALEN
Skogstyp
Beståndet ligger i en sluttning ner mot sjön Råvarp.
a.
b.

Blandskog med ädellövinslag
Ekskog (ÄLL)

Ett väl blandat bestånd utan direkta dominanter. Ställvis stort inslag av klen björk, medelgrov
ek och gran. Inslag av klen ask och rönn, medelgrov asp, lönn, fågelbär och tall. Enstaka
klena almar. I delområde b dominerar medelgrov ek. I övrigt som delområde a.
Buskskikt: Hassel, hägg och skogstry dominerar med inslag av en och rosenbuskar. Enstaka
oxbär.
Fältskikt av frisk kruståtel-örttyp.
c.

Björkhage

Fårbetad klen - medelgrov björkhage med inslag av ask, gran och tall.
Buskskiktet består av glest stående enar.
Fältskikt av kortbetad grästyp.
Fauna och flora
Enligt Floraregistret finns klubbstarr i delområde a, och tagelstarr i delområde c.
Bedömning
Relativt stort sammanhängande lövområde med varierad miljö av värde för hotad fauna.
Utgör ett viktigt komplement till område 23 och 24.
Klass 1.

NR 32 SEGOLSBYN
Skogstyp
Björkskog.
Det norra området utgörs av myrmark, det södra av en igenvuxen äng. Klen - medelgrov björk
med inslag av asp och tall.
Buskskikt: Enstaka videbuskar.
Fältskikt: Fuktig gräs-starrtyp i norr och frisk kruståteltyp i söder.
Bedömning
Klass 3.

NR 33 ULEVIKEN
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag, björkskog, ekhage.
I väster dominerar klen - medelgrov asp med inslag av medelgrov ek och björk samt klena
askar. Beståndets mellersta delar utgörs av mer eller mindre sumpig klen-medelgrov
björkskog med stort inslag av sälg och enstaka klibbalar. Längst i öster finns ett fragment av
en ekhage med medelgrova träd. Hagen är belägen på en kulle med odlingsrösen och hyser
enstaka tallar, och en viss granföryngring.
Buskskikt: En, hägg och hassel i V, vide och enstaka hägg i de mellersta delarna samt glest
stående enar och hasselbuskar i hagen.
Fältskikt av frisk ört-kruståteltyp, bögörttyp i björkskogen.
Bedömning

Klass 3.

NR 34 NACKEN—NOLÄNGEN
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag, hagmark med blandade lövträd.
Det södra delområdet är en asp - granhage med inslag av björk och lönn. Enstaka rönn och
tall. Det norra delområdet domineras av klen -medelgrov asp och björk. Söder Korpeberget är
inslaget av ek och klibbal stort. Litet inslag av klen lönn och gråal och enstaka rönn.
Graninslaget är litet söder om Korpeberget men ökar mot norr.
Buskskiktet består av en, hassel och i norra delområdet hägg och vide. Buskskiktet är ställvis
bortröjt.
Fältskikt av frisk kruståtel-örttyp, högörttyp vid Uleviksbäcken.
Bedömning
Klass 3.

NR 35 IVÄGSHOLM
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag, blandskog av trivialtyp.
Bäckravin i norr domineras av klen - medelgrov björk och gråal med stort inslag av asp.
Inslag av klibbal, sälg och gran. Resten av beståndet utgörs av en igenvuxen ekhage där klen medelgrov asp, björk och ek dominerar, enstaka grova ekar. Inslag av klen - medelgrov ask
och gran. Enstaka medelgrova lönn, gråal, rönn och tall.
Buskskikt: Hassel, en och vid bäcken hägg.
Fältskikt av ört-grästyp, högört vid bäcken.
Bedömning
Klass 3.

NR 36 FAGERSAND
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Området består av lövstråk ner mot sjön Iväg omväxlande med mer eller mindre rena
barrbestånd. Sumpskog i väster. Klen - medelgrov asp, björk och gran dominerar tillsammans
med gråal i öster och klibbal i väster. Litet inslag av klen ask och medelgrov sälg. Tämligen

rikligt med klena lågor.
Buskskikt: Enstaka enar och häggbuskar.
Fältskikt av kruståtel-örttyp i öster och sumpig högörttyp i väster.
Bedömning
Klass 3.

NR 37 HÖGEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp, ölandskog med ädellövinslag, björkskog.
Beståndet ligger vackert i sluttningen ner mot sjön Iväg och är uppsplittrat av jordbruksmark.
I söder dominerar klen - medelgrov asp och björk och ställvis ung gråal. Enstaka aspar är
grova. Stort inslag av gran. Flera medelgrova askar i bården mot sjön. Det centrala området är
betat och domineras av medelgrov asp och björk med stort inslag av ask och gran. Inslag av
alm, flera grova lönnar. I nordväst finns en klen björksumpskog med inslag av asp, gråal och
gran.
Buskskikt: Hassel och en. I björkskogen enstaka videbuskar.
Fältskikt av kruståtel i söder. Gles örttyp i centrala delen och sumpig högört i nordväst.
Bedömning
Området är av betydelse för landskapsbilden.
Klass 2.

NR 38 SÖDRA EKE
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
En hårt gallrad och röjd gammal igenvuxen äng. Klen-medelgrov björk och asp dominerar,
enstaka aspar är grova. Stort inslag av gran. Inslag av klibbal och rönn. Enstaka klena och
grova ekar i nordväst. Föryngringen domineras av gran och asp.
Buskskiktet är bortröjt sånär på några hasselbuskar.
Fältskikt av kruståteltyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 39 NOREBYN - RELEN
Skogstyp
Björkskog, blandskog av trivialtyp.
På Asslebynäset växer medelgrov asp - björkskog med stort inslag av gran och tall. Litet
inslag av ek och klibbal, enstaka medelgrova lindar i näsets norra del. Resten av området
består av klen - medelgrov björksumpskog med stort inslag av gran. Inslag av asp, klibbal och
sälg. Gran dominerar föryngringen.
Buskskikt: Vide och på näset brakved.
Fältskikt av sumpig högörttyp, kruståtel-örttyp på näset.
Bedömning
Klass 3.

NR 40 BERG
Skogs typ
Blandskog av trivialtyp.
Klen - medelgrov asp - björkskog i ett bäckravinsystem omgivet av åker. Stort inslag av
klibbal, inslag av sälg och gran.
Buskskikt av hägg och vide.
Fältskikt av kruståtelörttyp sumpigt närmast bäcken
Bedömning
Klass 3.

NR 41 SKUGGETORP
Skogs typ
Blandskog av trivialtyp, björkskog
I den södra delen kläds en blockig bergssluttning av klen - medelgrov asp - björkskog med
litet inslag av ask, lönn och gran. Det nordvästra delområdet utgörs av klen medelgrov
sumpskog där björk och klibbal dominerar med inslag av tall och gran. I nordost finns klen,
hårt gallrad och röjd, björkskog
Buskskikt: Hassel, skogstry och fläder (i S), videarter (i NV), bortröjt buskskikt i NO.
Fältskikt av frisk örttyp i S, högörttyp i övrigt.

Fauna och flora
Vid besöket noterades bl a trolldruva och hassleklocka i S. Enligt Floraregistret finns
tagelstarr i björkskogen.
Bedömning
Klass 3.

Nr 42 LÄSTEVIK
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Beståndet utgörs av en betad bäckravin där klen - medelgrov gråal intar en dominerande
ställning, enstaka grova exemplar. Stort inslag av klen asp och björk samt medelgrov sälg och
gran.
Buskskikt: Hägg, stort inslag av vide, enstaka rosenbuskar.
Fältskikt av örttyp, ställvis högörttyp
Bedömning
Klass 3.

NR 43 LÖVSKOG VÄST OM KÖLVATTNET
Skogs typ
Blandskog av trivialtyp, Askhage.
Beståndet växer i en mer eller mindre brant och blockig sluttning ner mot Kölvattnet.
Trädskiktet utgörs av medelgrov asp, björk, tall och gran, samt klen gråal. Enstaka grov gråal,
medelgrov ask och klibbal samt klen lönn. I norr finns en nygallrad, ännu ej betad, askhage
med klena - medeigrova träd. Enstaka apel, lönn och en grov oxel.
Buskskikt: Hassel, skogstry, en och enstaka rosenbuskar.
Fältskikt av kruståteltyp. Frisk örttyp med stort inslag av bredbladigt gräs i hagen.
Fauna och flora
Vid besöket noterades bl a ormbär.
Bedömning
Klass 3.

NR 44 GLUMSERUD

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Gammal betesmark med förfallna gärdesgårdar, betas delvis fortfarande. Klen - medelgrov
asp och björk dominerar tillsammans med klibbal vid bäckarna. Litet inslag av gran och tall.
Enstaka medelgrov alm och ask vid gården. Rönn och gran dominerar föryngringen.
Buskskiktet är glest, består av en.
Fältskikt av kruståteltyp. Sumpigt vid bäckarna.
Bedömning
Klass 3.

NR 45 ÅSÄNKA ÖSTER OM NILSBYN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
En klen - medelgrov björk - klibbalskog som växer i en åsänka, omgiven av åker/betesmark i
väster och barrskog i öster. Inslag av asp, gran och klen sälg. Området söder om järnvägen är
mycket hårt röjt och gallrat. Där tillkommer gråal och rönn. Ställvis i beståndet, där bete
förekommer, finns inslag av medelgrov ek. Klibbal dominerar föryngringen.
Buskskikt består av hägg och en.
Fältskikt av högörttyp, ställvis sumpigt. Grästyp i betade avsnitt.
Bedömning
Bildar tillsammans med nr 46 en relativt stor areal lövskog av betydelse för landskapsbilden
Klass 2.

NR 46 LÖVSKOGARNA KRING TISSELSKOG
Skogstyp
Ett relativt stort område som är uppsplittrat av åker och tomtmark.
a.

Blandskog av trivialtyp.

Den klart dominerande typen. Klen - medelgrov asp -björkskog med ställvisa inslag av
medelgrov ek, klibbal, lönn och sälg. Varierande inslag, ställvis stort, av tall och gran.
Buskskiktet är glest: hassel, hägg och vide.
Fältskikt av kruståtel-örttyp, högörttyp i fuktigare partier.

b.

Hagmark med blandade lövträd.

Asp - björkhage med inslag av klen gran.
Buskskiktet består av glest stående hassel. Fältskikt av betad grästyp.
c.

Björkskog.

Klen björk med stort inslag av medelgrov klibbal, inslag av asp och sälg, enstaka granar.
Buskskikt: glest, hägg.
Fältskikt av högörttyp, delvis sumpigt.
d.

Blandskog med ädellövinslag.

Asp - björkskog i sydvänd sluttning. Inslag, ställvis stort, av medelgrov ask. Inslag också av
ek, lönn, gran och tall. Föryngringen domineras av lönn och rönn.
Buskskikt: Hassel dominerar med inslag av en och rosenbuskar.
Fältskikt av örttyp.
Fauna och flora
Delområde a: enligt floraregistret finns murgröna och klasefibbla inom området. Lokal för
hotade djurarter.
Bedömning
Se område 45.
Klass 2.

NR 47 BJÖRKE
Skogstyp
Björkhage, blandskog av trivialtyp.
I nordväst finns en klen - medelgrov björkhage med inslag av asp samt litet inslag av sälg och
tall.
Buskskiktet består i hagen av glest stående enar, saknas i övrigt.
Fältskikt av betad grästyp i hagen. Örttyp, ställvis högörttyp i övriga delar.
Bedömning
Klass 3.

NR 48 LIDEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Ett av åker och väg uppsplittrat bestånd av klen -medelgrov asp - björkskog. Inslag, ställvis
stort av rönn, sälg, tall och gran. Litet inslag av ask, ek, lönn och klibbal. Föryngringen
domineras av rönn och gran.
Buskiktet varierar mellan en, hassel och vide.
Fältskikt av kruståtel-örttyp. Ställvis sumpigt vid tjärnarna.
Fauna och flora
Lokal för skogsklocka i V och klubbstarr vid tjärnarna (Floraregistret). Lokal för hotade
djurarter.
Bedömning
Klass 3.

NR 49 SÄBYN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp, hagmark med blandade lövträd.
Klen - medelgrov asp - björkskog uppsplittrad av åker/betesmark. Hage väster om
Kalvekullen. Stort inslag av gran utom i hagen och vid den södra gården, där det är stort
inslag av medelgrov - grov lönn. Inslag av rönn och, vid diken, klibbal. Enstaka sälg. I norr
finns tät aspungskog.
Buskskikt: hassel och i hagen en och rosenbuskar. Hägg vid sjön.
Fältskikt av kruståteltyp vid sjön, i övrigt örttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 50 LÖVSKOGEN VID TJÄRSVIKETJÄRNET
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag, björkskog.
Beståndet domineras av klen - medelgrov ask och asp med inslag av lönn och björk. Litet
inslag av klibbal och tall samt enstaka ekar. Kring Tjärsviketjärnet övergår beståndet till
björksumpskog med inslag av tall och gran.

Buskskikt: Skogstry dominerar med inslag av hassel och hägg.
Fältskikt av ört-grästyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 51 STENEBY
Skogstyp
Alskog, blandskog av trivialtyp, björkskog.
Klen - medelgrov skog vid Stenebyälven med tillflöde. Närmast vattendragen dominerar
klibbal, varav några grova träd, tillsammans med gråal. Stort inslag av björk, ställvis mer än
50 % bl a längst i öster där bete förekommer. Inslag av asp och rönn.
Buskskikt: Hägg.
Fältskikt av frisk - fuktig örttyp.
Fauna och flora
Lokal för mindre hackspett.
Bedömning
Klibbalskogen utmed älven är värdefull bl a för landskapsbilden
Klass 2. övrigt klass 3.

NR 52 STENEBYÄLVEN VID BRÖTTEGEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Trädskiktet domineras av klen björk och gråal med stort inslag av medelgrov träd. Stort inslag
även av sälg. Litet inslag av asp och medelgrov klibbal närmast vattnet. Beståndet omges av
slyskog.
Buskskikt: Videarter.
Fältskikt av högörttyp, ställvis sumpigt.
Bedömning
Klass 3.

NR 53 SANDVIKEN - ÄNGHAGEN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp, alskog.
Beståndet är splittrat av avverkningar och vägbyggen. Klen - medelgrov asp dominerar med
stort inslag av gråal (flera grova exemplar) och klibbal vid stranden. Stort inslag även av
björk. Inslag av rönn och gran. Enstaka medelgrov ask och alm. I söder finns ett bestånd
alskog med gråal, klibbal och björk, samt smärre bestånd av klen björksumpskog. I nordväst
dominerar klen asp och björk.
Buskskikt: hägg, skogstry, hassel. Vide i fuktigare lägen och en i torrare lägen.
Fältskikt av kruståtel-örttyp, högörttyp i fuktigare lägen.
Bedömning
Klass 3.

NR 54 SYDOST OM FJÄLLSTJÄRN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Ett bestånd med mycket planterad gran och i övrigt stort barrinslag. Klen - medelgrov björk
dominerar med stort inslag av gran. Inslag av asp, klibbal och tall. Enstaka rönn och lönn.
Buskskiktet utgörs av hägg.
Fältskikt av kruståteltyp, högörttyp i fuktigare lägen.
Bedömning
Klass 3.

NR 55 LÖVSKOG NORR OM EKEBOLSVIKEN
Skogstyp
Alskog.
Alsumpskog med klena - medelgrova klibbalar. Inslag av björk och gran. Enstaka rönnar och
sälgar.
Buskskiktet är glest och består av videarter. Fältskikt av sumpig högörttyp.
Bedömning
Ingår i Baldersnäs naturreservat.
Klass 3

NR 56 BALDERSNÄS
Skogstyp
Ekskog, ädellövblandskog blandskog med ädellövinslag, ekhage, hagmark med blandade
lövträd. (ÄLL delar).
Största delen av området betas, åtminstone tidvis. Bland ädellövträden dominerar medelgrov
ek. Varierande inslag av ask. Litet inslag av bok, lönn och alm. Av trivial lovet dominerar
björk och ställvis asp eller klibbal. Enstaka rönn och sälg. Varierande barrinslag av framför
allt tall. I sydost finns ett parkområde med grova - mycket grova exemplar av ek, bok och
lind, medelgrova dimensioner dominerar dock. Ett flertal främmande trädslag ingår.
Buskskikt: Glest - saknas. Enstaka en, hassel, hagtorn och rosenbuskar.
Fältskikt av grästyp, ställvis högörttyp.
Fauna och flora
Vid besöket observerages bl a blekbalsamin och vitfryle.
Lokal för mindre hackspett.
Bedömning
Området ingår i Baldersnäs naturreservat
Klass 2

NR 57 LÖVSKOG ÖSTER OM BRÄNNERIVIKEN
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag
Beståndet utgörs av en smal remsa utmed Bränneriviken och ansluter till Baldersnäs
naturreservat. Klara dominanter saknas, störst är inslaget av klen - medelgrov asp. I övrigt
finns ask, ek, lönn, björk, klibbal, rönn, tall och gran. Enstaka exemplar av medelgrov alm
samt grov ek och björk.
Buskskikt: Hassel och högg.
Fältskikt av kruståtel-örttyp.
Bedömning
Kompletterar landskapsbilden runt Baldersnäs.
Klass 2.

NR 58 SÖDRA FJÄLL

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp, björkskog.
I det södra delområdet dominerar medelgrov asp - björkskog med inslag av klibbal ungskog.
Enstaka klena granar. I det norra delområdet dominerar klen björk och klibbal med inslag av
medelgrov tall och gran, ställvis rena björkbestånd. Bägge delområdena betas delvis.
Buskskikt: Vide, en och i S hägg.
Fältskikt av kruståteltyp. Ställvis sumpig högörttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 59 STENEBYÄLVEN VID BILLINGSFORS
Skogstyp
Alskog, blandskog av trivialtyp.
Klen -medelgrov alskog kring Stenebyälvens utlopp i Laxsjön. Klibbal dominerar med stort
inslag av gråal och björk. Inslag av sälg. Området väster om gamla järnvägsbanken består av
asp-björkskog med inslag av tall och gran.
Buskskikt: Hägg och vide, enstaka druvfläder.
Fältskikt av högörttyp. Ställvis sumpigt. Kruståteltyp V om järnvägsbanken.
Bedömning
Klass 3.

NR 60 SKÄRBO
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag (ÄLL delar).
Ett tilltalande område kring gården Skärbo, med flera äldre byggnader i sluttningen ner mot
Stora Skärbotjärnet. Klen asp och björk dominerar med ett stort inslag av medelgrov ask och
tall. Inslag av medelgrov lind, lönn, rönn och klibbal, litet inslag av klen alm och grov sälg. I
mitten av beståndet finns ett delvis betat område där andelen ask är större än 50 %.
Buskiktet domineras av hassel med inslag av hagtorn och en.
Fältskikt varierar mellan kruståtel-örttyp och, i fuktigare delar, högörttyp.
Fauna och flora
Vid besöket noterades bl a skogsbingel och vätteros. Enligt Floraregistret finns även
strävlosta, Sankte Pers nycklar, skogsknipprot, vårärt, skogsklocka och klasefibbla.

Bedömning
Tilltalande landskap och rik flora, tillsammans med omgivande marker ett lämpligt
reservatsobjekt.
Klass 1.

NR 61 VAREBO
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Beståndet klär en ostsluttning. Klen - medelgrov asp (ffa mot S), björk (ffa mot N) och gran
dominerar med ett litet inslag av medelgrov lönn, rönn, sälg och klen ask. Litet, ställvis stort,
inslag också av ek.
Buskskiktet är glest: hassel och vide. Fältskikt av örttyp.
Fauna och flora
Lokal för klubbstarr i S (Floraregistret).
Bedömning
Klass 3.

NR 62 HARJANSNÄSET
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
Beståndet ligger i en sluttning ner mot Torrsjön, Övre delen består delvis av rasbranter. Klen .
medelgrov asp och björk dominerar med inslag (ffa i V) av alm och ask. I övrigt inslag av
lind, klibbal, rönn och sälg, enstaka klena exemplar av lönn och oxel. Mer eller mindre stort
inslag av tall och gran. Ask och asp dominerar föryngringen.
Buskskiktet domineras av hassel med inslag av skogstry och brakvek.
Fältskikt av kruståtel-örttyp.
Fauna och flora
Lokal för ögonpyrola, skogsknipprot och skogsklocka (Floraregistret) samt snårstarr, lundelm
och springkorn (Dalsländska floralokaler).
Bedömning
Rik flora, tilltalande landskap.
Klass 2.

NR 63 KLOVIKEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen - medelgrov asp — björkskog med ställvis stort inslag av gråal. Inslag av sälg, tall och
gran. Enstaka medelgrova exemplar av ask, ek, lönn och rönn vid gården.
Buskskiktet domineras av hägg med inslag av hassel och vide.
Fältskikt av örttyp, ställvis högörttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 64 TORMANSBYN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen - medelgrov asp dominerar med stort björk, klibbal och ställvis gran. Litet inslag av
medelgrov rönn och sälg.
Buskskiktet består av hassel, hägg och vide.
Fältskiktet av kruståtel-örttyp, högörttyp i fuktigare lägen.
Bedömning
Klass 3.

NR 65 ÖDEGÅRDEN - MÅNSEVIKEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp
En av granbestånd splittrad lövklädd sluttning ner mot Ärtingen. Ställvis hårt röjd och gallrad.
Klen – medel - grov asp och björk dominerar med inslag av klibbal, sälg, tall och gran samt
ask vid Ödegården. Enstaka medelgrov ek och lönn. Cypress och hästkastanj vid gården.
Buskskikt: hassel, en och skogstry.
Fältskikt av kruståteltyp, ställvis högörttyp.
Fauna och flora
Lokal för murruta, skogsknipprot hällebräcka och skogsklocka (Floraregistret) samt
svartoxbär, vildkaprifol (Natur i Älvsborgs län) och berglök (Dalsländska floralokaler).

Bedömning
Klass 3.

NR 66 FURNÄS - TORPET
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Ett bestånd med klena - medelgrova dimensioner. Asp, björk samt ställvis sälg och klibbal
dominerar med inslag av tall och gran. Litet inslag av ek, ask och rönn i S. Inslag av alm och
ask i en smal remsa utmed sjön i N. I NO dominerar björksly.
Buskskikt: Hägg, brakved och vide dominerar med inslag av hassel och skogstry.
Fältskikt: högörttyp, ställvis gräs-ristyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 67 LÖVSKOG NORR OM HUVUDGINGSTJÄRNET
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
Klen - medelgrov asp dominerar med stort inslag av ask (varav några grova exemplar) i norr.
Inslag av klibbal vid sjön samt enstaka ek och rönn.
Buskskiktet består av en och hassel.
Fältskikt av gräs-örttyp, högörttyp i fuktigare partier.
Bedömning
Klass 3.

NR68 ÖN
Skogs typ
Blandskog med ädellövinslag (ÄLL delar).
Halvö med herrgårdsmiljö och friluftsteater Stort ädellövinslag av medelgrov - grov bok, ask
och lönn. Stort inslag också av medelgrov - grov björk och tall. Inslag av klibbal och sälg
samt litet inslag av ek, alm och gran. Enstaka klena idegranar och främmande trädslag som
rödbok och robinia. Föryngring domineras av bok och lönn.

Buskskiktet är glest: hägg och vide.
Fältskikt av gräs-örttyp.
Bedömning
Vackert parkartat område av socialt värde.
Klass 2.

NR 69 LÖVSKOG NORDOST BILLINGSFORS PAPPERSBRUK
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen - medelgrov asp dominerar med inslag av björk, klibbal och tall. Litet inslag av ask och
lönn, enstaka lind. Rönn och ask dominerar föryngringen.
Buskskiktet är glest: hassel och enstaka rosenbuskar
Fältskikt av högörttyp.
Bedömning
Klass 3.
NR 70 ÖSAN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Beståndet domineras av klen - medelgrov asp, björk och i fuktstråk klibbal. Inslag av gråal,
sälg och gran. Litet inslag av ask samt enstaka lind. Ställvis tät ungskog av asp, björk och
gråal. Föryngring domineras ställvis av ask.
Buskskikt; en, hassel och skogstry.
Fältskikt av kruståteltyp och högörttyp.
Fauna och flora
Lokal för mindre hackspett.
Bedömning
Tillsammans med barrbestånden är halvön en varierad miljö, förhållande opåverkad med
många vindfällen.
Klass 2.

NR 71 HERRKASERUD

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen - medelgrov asp - björkskog med stort inslag av klibbal, gran och vid gården ask. Inslag
av sälg och tall.
Buskskikt: Hassel, hägg, en, skogstry och vide. Fältskikt av kruståteltyp, högörttyp i fuktigare
lägen.
Fauna och flora
Häcklokal för mindre hackspett (Faunaregistret)
Bedömning
Klass 3.

NR 72 SKÅPENÄS

Skogstyp
Ädellövskog, blandskog av trivialtyp.
Beståndet utgörs i huvudsak av en i sluttningen mot Laxsjön liggande alm - askskog av
medelgrova grova dimensioner. Inslag av asp och björk. En mycket grov hamlad ask växer
vid torpet Eamus. Beståndet övergår i O och V i asp - björkskog med inslag av ask, alm, rönn
och gran.
Buskskikt: Hassel och skogstry.
Fältskikt av örttyp.
Fauna och flora
Vid besöket observerades bl a hässleklocka och trolldruva. Enligt floraregistret finns även
tandrot samt vid Eamus västlig njurlav och skinnlav.
Bedömning
Kommunens enda större alm - askskog. Rik miljö.
Klass 1.

NR 73 LILLÄNG
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Beståndet domineras av medelgrov asp, björk och klibbal med inslag av rönn, tall och gran.
Föryngring av klibbal, rönn och lönn.

Buskskiktet domineras av hägg, skogstry och brakved med inslag av hassel, en och vide.
Fältskikt av örttyp och sumpig högörttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 74 MÖLNERUD
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
I norr kring Kvarndammen dominerar klen - medelgrov björk. Mot söder övergår beståndet
till asp - björkskog med stort inslag av ask och lind. Litet inslag av klibbal, ek, lönn, tall och
gran.
Buskskikt hassel i söder.
Fältskikt: sumpig högörttyp i norr, kruståtel-örttyp i söder.
Bedömning
Klass 3.

NR 75 BÅGEN
Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
Beståndet utgörs av klen - medelgrov asp, björk, tall samt framför allt i söder av ask, lind,
lönn och ek. Ekekullen i söder domineras som namnet säger av ek. I norr finns gott om äldre
successionsstadier.
Buskskikt: Hägg, hassel, skogstry, en och vide.
Fältskikt av ört-grästyp.
Fauna och flora
Lokal för desmeknopp (Floraregistret). Lokal för hotade djurarter.
Bedömning
Riklighet av äldre successionsstadier samt den varierade miljön gör området biologiskt
värdefullt.
Klass 2 ev klass 1.

NR 76 HÖLJERUDSFJÄLLET

Skogstyp
Björkskog.
Björkklädd kulle med träd av klena dimensioner. Stort inslag av tall och gran. Litet inslag av
asp, rönn och klibbal. Föryngringen domineras av rönn och gran. Många döda tallar och
granar.
Buskskiktet består av enstaka skogstryn och videbuskar. Fältskikt av frisk grästyp.
Fauna och flora
Lokal för klasefibbla (Floraregistret).
Bedömning
Klass 3.

NR 77 BRATTERUD
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp, hagmark med blandade lövträd.
Beståndet utgörs av klen - medelgrov asp - björkskog med inslag av gran. Litet inslag av ask,
lönn, rönn och klibbal. Beståndet består i mellersta delen av en fårbetad hage. I söder finns ett
flertal lågor och hålträd.
Buskskikt. En, hassel, hägg, skogstry, viden och enstaka rosenbuskar.
Fältskikt av örttyp och grästyp.
Fauna och flora
Vid besöket noterades i söder bl a ormbär och skogsbingel. Lokal för mindre hackspett. Lokal
för hotade djurarter.
Bedömning
Variation och förekomst av värdefulla successionsstadier gör området intressant.
Klass 2.

NR 78 SÖRGÅRDEN
Skogstyp
Björkskog
Klen - medelgrov björkskog med inslag av gråal, klibbal samt, ställvis stort, tall och gran.
Buskskiktet är glest: brakved, vide och i S en.
Fältskikt av gräs-ristyp, högörttyp i fuktigare partier.

Bedömning
Klass 3.
NR 79 KRONAN
Skogstyp
Björkskog, blandskog av trivialtyp.
Ett splittrat bestånd där klen björkskog dominerar, med smala remsor av blandskog i sydväst.
Litet inslag av gråal och sälg. I nordost inslag av asp och tall. Blandskogsavsnitten består av
asp - björkskog med inslag av ask, rönn och gran. Ställvis dominerar klen gråal.
Buskskikt: Glest - saknas, enstaka brakved och viden.
Fältskikt av örttyp, ställvis högörttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 80 HAGET
Skogstyp
Björkskog, blandskog av trivialtyp.
Beståndet utgörs av gles björksumpskog i väster, som mot öster övergår till blandskog på
torrare mark. Klen -medelgrov björk dominerar, i öster tillsammans med asp. Stort inslag av
tall och gran. Litet inslag av gråal och i väster, klibbal. Föryngringen domineras av gran och i
öster, rönn.
Buskskikt: Sumpig högörttyp i V, frisk örttyp i O.
Fältskikt: sumpig högörttyp i V, frisk örttyp i O.
Fauna och flora
Vid besöket noterades i O bl a trolldruva. Enligt Floraregistret finns där även vårärt.
Bedömning
Klass 3.

NR 81 HEDEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen - medelgrov asp - öjörkskog med stort inslag av sälg i öster. Vid bäckarna växer gråal.
Inslag, ställvis stort, av tall och gran. Föryngringen domineras av björk och gran samt,

framför allt i öster, rönn, lönn och ask.
Buskskiktet saknas utom vid bäckarna: hägg och brakved.
Fältskikt av örttyp, stäillvis högörttyp. I ett område i O dominerar brudborste totalt.
Bedömning
Klass 3.

NR 82 MYREN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Beståndet ligger i en sluttning runt ett ödetorp. Klen - medelgrov asp dominerar, med enstaka
grova träd. Stort inslag av björk och gran. Inslag av sälg, litet inslag av gråal och tall. Kring
torpet växer ask, ek, lönn och rönn.
Buskskiktet är glest, med en, högg, viden och rosenbuskar.
Fältskikt av gräs-örttyp, vid vägen högörttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 83 HEDALEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Beståndet utgör en zon mellan åkermark och barrskog i ett småkuperat och varierat landskap.
Små klena björkbestånd varvas med större bestånd av asp, björk, tall och gran samt mer eller
mindre rena aspbestånd. Dimensionerna på dominerande träd är klena - medelgrova. Inslag av
sälg. I anslutning till gårdarna finns inslag av alm, ask, ek och lönn.
Buskskiktet är glest, består av en, hassel, hägg och viden.
Fältskiktet varierar med topografin (fuktighetsgradient), i högre delar torr kruståteltyp,
sumpig högörttyp i lägre delar.
Fauna och flora
Lokal för vårärt (Floraregistret). Lokal för hotade djurarter.
Bedömning
Varierande miljö samt av värde för landskapsbilden.
Klass 2.

NR 84 SOLLIDEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen - medelgrov asp, björk och gran dominerar med inslag av klibbal och tall. Mot öster
dominerar framför allt björk.
Buskskikt: Glest med en och i O viden.
Fältskikt av sumpig högörttyp, kruståteltyp i torrare lägen.
Bedömning
Klass 3.

NR 85 GRAVUDDEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Medelgrov björk - klibbalskog med stort inslag av sälg, tall och gran samt asp på torrare
ställen (kullen ute på udden).
Buskskikt: Ställvis tätt, består av videarter.
Fältskikt av av sumpig högörttyp, kruståteltyp i torrare lägen.
Bedömning
Klass 3.

NR 86 GREAN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Medelgrov asp, björk och klibbal dominerar med stort inslag av gran. Inslag av sälg och tall.
Föryngringen domineras av asp och rönn.
Buskskikt: brakved och en.
Fältskikt av kruståteltyp, ställvis sumpig högörttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 87 TUNET
Skogstyp
Björkhage.
En medelgrov björkhage som betas av får. Stort inslag av asp och gran. Litet inslag av klibbal
rönn och tall.
Buskskikt: en och hassel.
Fältskikt av kruståteltyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 88 MELLOMSIDAN - RABBEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen - medelgrov björk dominerar med stort inslag av asp, klibbal och gran. Inslag av tall och
ask samt väster ek.
Busäskikt: glest, videarter.
Fältskikt av gräs-högörttyp, kruståteltyp längst upp i sluttningen mot gårdarna.
Bedömning
Klass 3.

NR 89 NORRA SIDAN - DALEN
Skogs typ
Blandskog av trivialtyp, björkskog, alskog.
Beståndet domineras av blandskog. Längst i norr finns ett glest, klent björkbestånd som är del
av ett hjorthägn. Utmed bäcken i norr dominerar klen - medelgrov klibbal med stort inslag av
ask och björk. Övriga delar av beståndet består av asp - björkskog med inslag av tall. Litet
inslag av lönn. Enstaka alm, ask och rönn. Ställvis stort inslag av ek. Föryngringen domineras
av rönn och vid bäcken, klibbal.
Buskskikt saknas i björkskogen. Hägg och viden vid backen. Hassel, en och viden i övriga
delar. Fältskikt av gräs-örttyp, ställvis högörttyp.

Bedömning
Klass 3.

NR 90 STORÖN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Asp — björkskog med mycket stort inslag av tall och gran. Björkarna är medelgrova medan
asparna är grova.Enstaka klena lönnar. Relativt många lågor.
Fältskikt av ris-kruståteltyp
Bedömning
Klass 3.

NR 91 GRÖVEN
Skogstyp
Björkskog.
Klen gles björkskog som är hårt röjd. Inslag av sälg, gran och enstaka gråalar. Föryngring av
gran. Delvis betad.
Fältskikt av kruståtelörttyp
Bedömning
Klass 3.

NR 92 BACKA
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp, björkskog.
Asp - bjbrkskog som mot söder övergår till klen björksumpskog. Inslag av rönn och vid sjön
klibbal. Enstaka exemplar av lönn och ek. Beståndet är ställvis hårt röjt och gallrat.
Fältskikt av kruståtel-örttyp sumpigt i S.
Bedömning
Klass 3.

NR 93 MADTJÄRNARNA

Skogstyp
Björkskog.
Klen björksumpskog med stort graninslag. Litet inslag av gråal och tall.
Buskskikt: sumpig högörttyp, örttyp i kanterna.
Fauna och flora
Lokal för kärrull (Floraregistret).
Bedömning
Klass 3.

NR 94 SÅGEN
Skogs typ
Blandskog av trivialtyp.
Beståndet växer utmed en bäck med flera gamla kvarnanläggningar. Klen - medelgrov björk
dominerar med stort inslag av asp, klibbal och gran. Inslag av sälg, tall och enstaka lönnar och
rönnar.
Buskskikt: hägg, brakved och viden.
Fältskikt av högörttyp, kruståteltyp på torrare ställen.
Fauna och flora
Vid besöket noterades bl a ormbär på torrare partier. Enligt Faunaregistret har vitryggig
hackspett observerats i området.
Bedömning
Klass 3.

NR 95 KVARNVIKEN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp, hagmark med blandade lövträd.
Klen - medelgrov asp och björk dominerar med inslag av tall, gran och vid bäcken i söder
klibbal och sälg. Södra delen betas utom vid bäcken.
Buskskikt: glest, består av en och viden.
Fältskikt: kruståtel, högörttyp vid bäckarna.
Bedömning

Klass 3.

NR 96 HAGEN - GATAN
Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen - medelgrov asp björkskog med ställvis stort inslag av gran. Litet inslag av klibbal, rönn,
sälg och tall. Enstaka klen ask.
Buskskikt: glest, med en och viden.
Fältskikt av kruståteltyp, ställvis högörttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 97 LUND
Skogs typ
Blandskog med ädellövinslag.
Klen - medelgrov asp - björkskog med inslag av ask, ek, lind och sälg, enstaka grova lönnar.
Stort inslag av tall och gran.
Buskskiktet domineras av en och hassel med inslag av brakved och viden.
Fältskikt av kruståtel-örttyp, ställvis högörttyp.
Fauna och flora
Lokal för hotade djurarter.
Bedömning
Klass 3.

NR 98 ÖVRE OCH NEDRE SOCKA
Skogstyp
Björkskog.
Klen björksumpskog med inslag av gråal, klibbal, sälg och framför allt på torrare mark i
sydväst, asp. Stort inslag av gran. Stark föryngring av gran.
Fältskikt av sumpig högörttyp, grästyp på torrare mark.

Bedömning
Klass 3.

NR 99 BUSTERUD
Skogstyp
Björkskog.
Mycket hårt röjd och gallrad klen björkskog med inslag av asp, klibbal, sälg och gran.
Föryngring av gran.
Fältskikt av kruståteltyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 100

UDDEN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Asp - björkskog i anslutning till fritidsbebyggelse. Stort inslag av gran, litet inslag av rönn
och sälg. Föryngringen domineras av rönn.
Buskskikt: glest, består av en.
Fältskikt av gräs-ristyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 101

SUNDGINGE

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag (ÄLL delar).
Beståndet ligger i en sluttning ner mot sjön Edslan. Asp och björk dominerar med inslag av
klen lind, sälg och gran. Litet inslag av ask, ek och lönn. Ett område rakt öster om Sundginge
gård består av alm, ask, ek, lind och rönn, övriga träd samt buskskiktet är borttagna.
Föryngring i resten av området domineras av rönn och ask.
Buskskikt: glest, består av hassel och viden.
Fältskikt av örttyp.
Bedömning

Relativt stort och sammanhållet bestånd av betydelse för landskapsbilden.
Klass 2.

NR 102

HAVERUD

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Ett bestånd med mycket stort barrinslag. Lövinslaget består av asp och björk av medelgrova
dimensioner, enstaka grova aspar.
Buskskiktet är glest: hassel och viden.
Fältskikt av gräs-ristyp.
Fauna och flora
Trolldruva observerades vid besöket.
Bedömning
Klass 3.

NR 103

STATEGEN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Beståndet är ställvis hårt gallrat och röjt, med stark granföryngring. Ingående träd är asp,
björk, klibbal, sälg och gran med litet inslag av ek, lönn och rönn.
Buskskiktet är glest och domineras av hassel med inslag av hägg och viden.
Fältskikt: mestadels av högörttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 104

KRÅKVIKEN

Skogstyp
Björkskog, blandskog av trivialtyp.
Ett splittrat bestånd som domineras av klen björk framför allt i väster, mot öster blir
aspinslaget allt större. Stort inslag av klibbal i fuktiga partier. Inslag av sälg och gran. Enstaka
medelgrov ek. Föryngringen domineras av asp och björk samt i nordost ek.
Buskskikt: brakved och viden.

Fältskikt av gräs-örttyp, sumpig högörttyp i nordväst.
Fauna och flora
Lokal för hässleklocka (Floraregistret).
Bedömning
Klass 3.

NR 105

KALLHEM - ÄCKRE

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Ett mycket splittrat bestånd där asp och björk dominerar med inslag av ask, lönn, rönn, sälg,
gran och vid sjön klibbal. Föryngringen domineras av asp, rönn och gran.
Buskskikt: hassel, brakved, hägg och viden.
Fältskikt av kruståtel-örttyp, högörttyp vid sjön.
Fauna och flora
Ormbär noterades vid besöket.
Bedömning
Klass 3.

NR 106

HÖGLUND

Skogstyp
Björkskog, blandskog av trivialtyp.
Björkskogen är delvis betad, med inslag av asp, sälg och vid sjön klibbal. Nordväst om vägen
övergår beståndet i asp - björkskog. I söder är björkskogen gles och kraftigt röjd.
Buskskikt: hägg och viden.
Fältskikt av grästyp, högörttyp vid sjön.
Bedömning
Klass 3.

NR 107
Skogstyp

GÅRDSJÖ

Blandskog av trivialtyp, björkskog.
Asp - björkskog med inslag av gråal, rönn och sälg. Stort inslag av gran, tall och vid sjön
klibbal. I sydväst klen gallrad björkskog.
Buskskikt: en och hassel.
Fältskikt: gräs-örttyp, högörttyp vid sjön.
Bedömning
Klass 3.

NR 108

BOTTEN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen björk dominerar tillsammans med tall och gran. Inslag av asp och klibbal. Föryngring
domineras av gran.
Fältskikt av gräs-ristyp.
Fauna och flora
Häckande järpe observerades.
Bedömning
Klass 3.

NR 109

ROVHÅLAN

Skogstyp
Björkskog.
Gles gallrad björkskog med stort inslag av gran och tall.
Fältskikt av gräs-örttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 110

HÖGEN

Skogstyp
Björkskog, blandskog av trivialtyp.

Ungskog av björk- och blandkaraktär i bäckravin och ängskant. Utgörs av arterna asp, björk
och sälg. Trots unga åldern finns det relativt gott om murken ved.
Buskskiktet är glest och består av en.
Fältskikt av kruståteltyp.
Fauna och flora
Lokal för hotade djurarter.
Bedömning
Av värde för hotad fauna.
Klass 2.

NR 111

ÖVRE OCH NEDRE LIDEN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Beståndet är insprängt bland granplanteringar och äldre barrskog. Asp, björk och klibbal utgör
lövinslaget med stort inslag av tall och gran. Relativt gott om äldre successionsstadier.
Buskskikt: en, hägg och viden. Fältskikt av högörttyp.
Bedömning
Av värde för hotad fauna
Klass 2.

NR 112

KESNACKEN - RAMSBYN

Skogstyp
Björkskog.
Björksumpskog med stort inslag av klibbal. Inslag av sälg, tall och gran. Torrare björkskog i
området längst i öster. Ställvis stort inslag av döda träd.
Buskskikt: viden, hassel i öster.
Fältskikt av högörttyp, örttyp i öster.
Fauna och flora
Ormbär observerades i öster
Bedömning
Relativt stort och orört område.
Klass 2.

NR 113

GUMMENÄS - TASSBYN

Skogstyp
Björkskog, blandskog av trivialtyp.
Skog av klena dimensioner, delvis betad. Björkskog dominerar med inslag av asp, tall och
gran. Björk - klibbalskog vid Tassbyälven med inslag av sälg, tall och gran. Föryngringen
domineras av gran.
Buskskikt: glest, en, hassel, hägg och viden.
Fältskikt av gräs-örttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 114

BÖN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp, björkhage, blandskog med ädellövinslag (ALL delar)
En större någorlunda sammanhängande asp - björkskog med inslag av klen - medelgrov ek i
vissa delar. I övrigt finns lind, klibbal, rönn och sälg. I väster finns fragment av en gammal
ekhage. I norr finns betade björkhagar.
Buskskikt: en, hassel och viden.
Fältskikt: kruståteltyp och högörttyp.
Fauna och flora
Lokal för hotade djurarter.
Bedömning
Förhållandevis stort och omväxlande område med hotade arter.
Klass 2.

NR 115

KOPERUD

Skogs typ
Blandskog av trivialtyp.
Asp - björkskog med stort inslag av gran. Litet inslag av klen rönn. Området har ett stort antal
lågor och högstubbar.

Buskskikt: glest, utgörs av hägg.
Fältskikt: örttyp.
Bedömning
Äldre successionsstadierna är biologiskt värdefulla.
Klass 2.

NR 116

LIMSTEN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Asp - björkskog med inslag av klibbal och gran.
Fältskikt: kruståteltyp, högörtuyp i fuktigare partier.
Bedömning
Klass 3.

NR 117

BERGET - UDDEN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp, björkskog.
Mestadels klen skog, grövre dimensioner i nordväst. Asp och björk dominerar, i nordväst med
stort graninslag. Inslag av sälg. Mot söder finns några delbestånd med björkungskog. Asp och
rönn dominerar föryngringen. Relativt gott om lågor i nordväst.
Buskskiktet är glest, ställvis bortröjt: en, hassel och viden.
Fältskikt: kruståteltyp, högörttyp i bäckravin.
Bedömning
Klass 3.

NR 118

VÅRVIK - STOMMEN

Skogstyp
Björkskog.
Skog av blandad karaktär, områden med klen, gallrad och röjd skog blandas med mer täta och
fuktigare partier. Inslag av asp, lönn, sälg och stundom stort gran. Föryngringen domineras av
ask, rönn och gran.

Buskskikt: normalt - glest, består av hassel och viden.
Fältskikt av kruståtel-örttyp, högörttyp i fuktigare partier.
Bedömning
Klass 3.

NR 119

HUMLEGÅRDEN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen - medelgrov asp - björkskog med inslag av tall och gran. Mot norr blir björken
dominerande.
Buskskikt: hägg och hassel.
Fältskikt: högörttyp, delvis av ängskaraktär.
Fauna och flora
Ormbär observerades under besöket. Lokal för hotade djurarter.
Bedömning
Klass 3.

NR 120

BRÅTNÄS

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.
Området består till stor del av igenväxande hagar och åkrar. Träden är mestadels av klena
dimensioner. Asp och björk dominerar med inslag av rönn, sälg, tall och gran. Längst i väst är
barrinslaget stort. Stort inslag av ek framför allt på Långenäset, varav flera grova exemplar.
Delar av området har nyligen åter börjat betas.
Buskskikt är glest, består av en.
Fältskikt: kruståtel-örttyp dominerar.
Bedömning
Området är av värde för hotad fauna.
Klass 2.

NR 121

BRÅTNÄSÖN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
En stor del av beståndets centrala delar är avverkad. Björk dominerar tillsammans med asp,
varav flera träd av grova dimensioner. Flera mindre områden med klibbalsumpskog finns
spridda. Inslag, ställvis stort, av tall och gran. Inslag även av sälg, varav några grova
exemplar. Föryngringen domineras av björk, rönn och gran. Gott om lågor och högstubbar,
flera hålträd.
Buskskikt: glest, består av en, hassel och brakved.
Fältskikt av kruståteltyp, ställvis högörttyp.
Fauna och flora
Lokal för hotade djurarter.
Bedömning
Återstående delar av beståndet är relativt orörda, med ett flertal äldre successionsstadier. Av
stort värde för hotad fauna.
Klass 1.

NR 122

UDDEN

Skogs typ
Björkskog.
Klen björkskog med inslag av asp, tall och gran.
Fältskikt: gräs-ristyp, högörttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 123

VAMMERVIKEN

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp, björkhage.
Beståndet utgörs till en del av igenvuxen betesmark. Längst i sydost finns en ännu betad
björkhage. I övrigt dominerar asp och björk med inslag av gråal, klibbal, tall och gran.
Enstaka klena askar och sälgar. Föryngringen domineras av asp och rönn.
Buskskikt: en, hassel och hägg.
Fältskikt: kruståtel-örttyp, högörttyp i fuktigare partier.
Fauna och flora

Strutbräken noterades vid bäcken i väster. Lokal för skogsklocka (Floraregistret).
Bedömning
Klass 3.

NR 124

FJUS

Skogstyp
Blandskog av trivialtyp.
Klen asp - björkskog med inslag av klibbal, rönn, sälg, tall och gran. Flera äldre lågor
(gallringsrester).
Buskskikt: hassel, hägg, brakved och viden.
Fältskikt: frisk högörttyp.
Bedömning
Klass 3.

NR 125

TULLERUD

Skogstyp
Björkskog.
Mer eller mindre tät, klen björksumpskog med inslag av tall och i kanterna asp.
Buskskiktet är glest och består av viden.
Fältskikt: sumpig typ som domineras av starrarter.
Bedömning
En av de få mer eller mindre rena björksumpskogarna i kommunen.
Klass 2.

