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1. Sammanfattning
Mariestads kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för en del av fastigheten Horn
2:51. Eftersom det aktuella området utgörs av oexploaterad skogsmark som delvis ingått i en
lövskogsinventering (Finsberg 2001) har Mariestads kommun beställt en
naturvärdesinventering av Pro Natura.
Inventeringen utfördes under april och maj 2020 enligt Svensk standard 199000:2014
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Detaljeringsgraden på
inventeringen har varit medel. Inventeringen har skett med tillägget Naturvärdesklass 4.
Sammanlagt inventerades cirka 15 ha. Två naturvärdesobjekt har avgränsats; ett objekt med
påtagligt naturvärde och ett objekt med visst naturvärde.
Värden för biologisk mångfald är främst knutna till olika naturskogselement som dock
förekommer med relativt låg frekvens. Vidare är skogen naturligt föryngrad och har ett
ganska artrikt träd- och buskskikt. Skogen är för ung och för påverkad av mänskliga
aktiviteter för att uppnå högre naturvärden.
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1. Inledning
Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Mariestads kommun, Planenheten.
Kontaktperson på kommunen har varit Lisa Heller.
Ansvarig har varit Leif Andersson, Pro Natura. Fältarbetet har gjorts av Leif Andersson och
Jonny Daborg
Fältarbetet utfördes 8, 24 och 30 april samt 7 maj 2020.
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI)
SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad medel
och med tillägget Naturvärdesklass 4.

2. Bakgrund
I kommunens översiktsplan (Mariestads kommun 2018) föreslås att området tas i anspråk
för bostadsbebyggelse. Naturvärdesinventeringen i det aktuella området syftar till att
beskriva och kartlägga naturmiljön med avseende på naturvärden. Kommunen avser
använda rapporten som underlag för detaljplanering i området.
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3. Uppdraget
Förfrågan om anbud gavs 2019-12-19. Beställning av naturvärdesinventeringen gjordes den
2020-01-21.
I uppdraget har ingått att kartlägga och bedöma naturvärden inom ett område på fastigheten
Horn 2:51 Mariestad. Inventeringsområdet redovisas på karta i bilaga 1.
Inventeringen har gjorts enligt SIS standard SS 199000:2014 med redovisning maj 2020.
Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad medel och med tillägget
Naturvärdesklass 4. Detta innebär att också naturvärdesobjekt motsvarande
naturvärdesklass 4 (se nedan) har inkluderats.
Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden som i ovan nämnda standard
benämns ”Fältnivå medel”. Detta innebär att naturvärdesobjekt med en yta om 0,1 ha eller
mer samt linjeformade objekt med en längd om minst 50 meter samt en bredd om minst 0,5
meter ska kunna identifieras.
Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en
sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon
bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska värden
har ej gjorts.
I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller
innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för
friluftslivet.
Slutligen innehåller arbetet heller inga bedömningar av konsekvenser för biologisk mångfald
vid en eventuell exploatering av något slag.
Fältarbetet genomfördes under april och maj 2020.

4. Metodik
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar
(NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till standarddokumenten Svensk
Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014.
Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt
genomföra naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en
naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet
som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och
naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes naturvärde redovisas genom att det tilldelas en
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naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan genomföras med olika ambitionsnivåer
beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller huruvida fältarbete ska genomföras eller
ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken som är minsta obligatoriska
karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t.ex. identifiering av objekt med
generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering och avgränsning av
områden som har naturvärdesklass 4). I denna inventering ingår tillägget naturvärdesklass
4.
En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att
naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund
art och bedömningsgrund biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst
bidrar till naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den biologiska
mångfalden. De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av varandra så att
högre värde från biotopsynpunkt normalt leder till att området också har värden i form av
artförekomster.
Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet
naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är en naturvårdsart
en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild
betydelse för biologisk mångfald. Detta är i linje med ArtDatabankens definition av
begreppet (ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken är naturvårdsarter ett
samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter
och nyckelarter. I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i
begreppet naturvårdsart. Rödlistade arter markeras i denna rapport med artens
rödlistningskategori, ”NT”, ”VU”, ”EN”, ”CR” och ”DD”. Arter som i Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering (Skogsstyrelsen 2014) använts som signalarter vilka bedöms
indikera förhöjda naturvärden i skogsmiljöer har använts som naturvårdsarter. Signalarter
markeras i listorna över naturvårdsarter med ”S”. I denna inventering har arter som
användes i inventeringen av ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987, Andersson 1993)
använts som indikatorarter på naturvärden i gräsmarksmiljöer – och ingår därmed i
naturvårdsarterna. Dessa markeras med ”ÄoH”. Vi har också lagt till någon enstaka
naturvårdsart utöver de ovan nämnda och markerar då detta i listorna. Ett exempel är
hedskål Plectania melastoma (sällsynt art med 17 tidigare fynd i Sverige, varav 3 i
Västergötland).
Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturlighet
Processer och störningsregimer
Strukturer
Element
Kontinuitet
Naturgivna förutsättningar
Förekomst av nyckelarter
Läge, storlek och form
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Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser
som förhållandevis lätt kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt
bedöma förekomst av andra biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och
störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter.
Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är.

Principer för naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive
bedömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass.
I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en
sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I
naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och
bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark,
igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin
mjukbotten, grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten,
biogent rev och bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten,
vattendrag, antropogen limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp
används ibland, både i vanligt tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda
betydelse. Ett exempel är Natura 2000 som använder naturtyp i en annan betydelse. I det
aktuella området noterades naturtypen skog och träd.
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Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras,
avgränsas, bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett
avgränsat geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp och
som kan bedömas till en och samma naturvärdesklass. I standarden ska ett
naturvärdesobjekt vara ett sammanhängande geografiskt område.
De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är:
•
•
•
•

Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde

Områden som ej anses ha betydelse för biologisk mångfald anges som områden med lågt
naturvärde.
Högsta naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell
eller global nivå.

Högt naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional
eller nationell nivå.
Påtagligt naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara
av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Visst naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.

Övrig mark

Områden med ett lågt naturvärde som bedöms ha ingen eller liten positiv
betydelse för biologisk mångfald.

Enligt uppdragsbeskrivningen ska naturvärdesinventeringen på fastigheten Horn 2:51
utföras som fältinventering med detaljeringsgrad medel. Detta innebär att minsta objekt som
ska identifieras är en yta av 0,1 ha eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd av 50 m
eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om redovisas i denna inventering är
de som uppnått naturvärdesklass 4 eller högre.
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Det område som inventerats framgår av bilaga 1 medan avgränsning av naturvärdesobjekt
och naturvärdesklassning redovisas på karta i bilaga 2.
Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen formell landskapsekologisk
analys.
Följande moment har utförts i NVI:n:
Förarbete
1. Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet.
2. Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats.
3. Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits fram.
Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har varit i skalan 1:2 500.
Fältarbete
Inventering har genomförts i hela det område som redovisas i bilaga 1. I detta område har
naturvärdesobjekt som tillhör naturtypen skog och träd urskilts. Namnskicket för att
benämna olika biotoper följer KNAS (Jönsson 2009).
Rapportering
Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om
inga kommentarer anger annat så är redovisade naturvårdsarter noterade under denna
naturvärdesinventering.
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5. Allmä nt om naturfö rhå llandena
5.1. Geografi och bebyggelse
Det inventerade området ligger i anslutning till den sydvästra delen av Mariestads tätort.
Avståndet till området från Mariestads järnvägsstation är 2,8 km i sydvästlig riktning och det
ligger 1 km från Leksbergs kyrka i nordvästlig riktning. Längs den norra gränsen löper en
cykelbana. Flera mer eller mindre tydliga stigar och en grusad gångbana genomkorsar
området. Norr om området finns bostadsområdet Radbyn och i öst bostadsområdet Dala. I
sydöst finns Lekevi idrottsplats. Söderut och västerut tar landsbygden vid, med
jordbruksmark och produktiv skogsmark.
Inventeringsområdet är rektangulärt med en öst-västlig längd om ca 560 m och en längd i
nord-sydlig riktning om ca 270 m. Totalt har inventeringsområdet en yta av 15 ha.
Hela inventeringsområdet är påfallande flackt. Större delen av de centrala delarna utgörs av
igenvuxen gammal åkermark på tämligen fuktig mark med flera äldre diken. Den västra
delen av området är något högre belägen och där återfinns några mindre områden med
förekomst av block och mindre hällar. Områdets lägst belägna delar är i de södra, centrala
delarna på en nivå något över 62 m.ö.h. De högst belägna delarna är i nordväst på drygt 66
m.ö.h. Höjdskillanden i området är således ca 4 m. Området dräneras söderut via ett nätverk
av diken förbi Lekevi idrottsplats.

11 (26)

Spärrgrenig gran med blottad ved från någon gammal skada. Foto Jonny Daborg.

Gallrat, björkdominerat bestånd i söder uppkommet på gammal odlingsmark. Foto Leif
Andersson.
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Karta över inventeringsområdets läge.

5.2. Naturförhållanden
Berggrunden i området utgörs av monzodioritisk-granodioritisk gnejs (SGU
Berggrundskarta).
Jordarterna i inventeringsområdet utgörs huvudsakligen av sandig morän med ett par ytor
av postglacial finsand i öster, en fläck med glacial sand i nordöst samt några spridda fläckar
av urberg (SGU Jordartkarta). Jorddjupet är grunt och överskrider sällan 3 m (SGU
Jorddjupskarta).
Hela området ligger under högsta kustlinjen (SGU kartor).
Området utgörs av skogsmark. I grova drag kan man säga att det är en blandskog men med
några urskiljbara biotoper så som triviallövskog, granskog och tallskog. Lövträd dominerar i
söder och centralt och tall dominerar i nordväst och nordöst. Granskogar finns främst i
sydväst samt nära Lekevi idrottsplats. Skogen är i huvudsak naturligt föryngrad och stor del i
söder, centralt, är uppkommen på gammal åkermark. I östra halvan av området är skogen
nyligen underröjd och i söder har lövträd gallrats fram. I de södra och sydvästra delarna har
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barkborreskadad gran nyligen tagits ner. Annars uppvisar skogen viss skiktning och
diameterspridning.
Fågellivet i området är typiskt för blandskogar med arter som talgoxe, blåmes, rödhake,
taltrast, större hackspett, gärdsmygg, grönsiska, lövsångare och svarthätta. Bland rödlistade
fåglar märks svartvit flugsnappare, grönfink och grönsångare.
I anslutning till cykelbanan och villaområdet i norr är området kraftigt påverkat av
trädgårdsavfall. En del skrot finns kvarlämnat. Resultatet är en onaturlig flora och risk för
spridning av invasiva arter.

5.3. Kort om markanvändningshistorian
I den äldre ekonomiska kartan från 1877-82 (häradskartan) är de centrala delarna av
området i huvudsak karterade som åkermark (troligen en så kallad mossodling eftersom
marken är påtagligt fuktig och genomkorsad av diken) och beläget i anslutning till Horns
torpbebyggelse i öst och väst. Norrut där Radbyn idag är belägen tog skogen vid. I söder
fanns åkermark som längre mot söder övergick i skog och våtmark. På den ekonomiska
kartan från 1960 ses stora förändringar i markanvändningen. Dels har bostadsområdet
Radbyn uppförts norr om området där det tidigare var skog. Dels har stora delar av
åkermarken vuxit igen och de delar som fortfarande var öppna karterades inte som
åkermark vilket implicerar att igenväxningen hade börjat. Kanske på grund av dålig
dränering. I området finns markerat ett antal ägovägar som idag delvis nyttjas som leder för
boende i närheten. Delar av området har varit skog sedan 1880-talet. Dessa delar skulle
kunna ha en viss skogskontinuitet men de har med all säkerhet använts för uttag av
gagnvirke och brännved, kanske även kreatursbete. I modern tid skall området ha använts
för utbildning i landskapsvård (Mariestads kommun 2018).
Historiskt kan områdets äldre markanvändning summeras som gammal mossodling och
brukad skogsmark på torrare delar.

5.4. Uppgifter om naturförhållandena i befintligt underlag
Ingen del av inventeringsområdet berörs av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering
(Skogens pärlor).
Inga träd som pekats ut som särskilt skyddsvärda finns inom området (Länsstyrelsen i
Västra Götalands län 2020).
Ingen del inom inventeringsområdet berörs av Skogsstyrelsens sumpskogsinventering
(Skogens pärlor).
Ingen del berörs av ängs- och hagmarksinventerinen eller den av Jordbruksverket
genomförda ängs- och betesmarksinventeringen (TUVA).
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Delar av området har ingått i Mariestads kommuns lövskogsinventering (objekt 69) och
bedömdes då som naturvärdesklass 4 (Finsberg 2001).
Två fynd av naturvårdsarter finns rapporterade i Artportalen/Observationsdatabasen inom
inventeringsområdet (uttag gjort 2020-03-25).
Ingen del av området ingår i en värdetrakt för skog (Länsstyrelsen & Skogsstyrelsen 2019,
Länsstyrelsens geodataportal).
Hela området ingår i en värdetrakt för grön infrastruktur avseende skyddsvärda träd –
Skaraborg (Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020 - webportal). I inventeringsområdet
finns inga rapporterade skyddsvärda träd och under denna inventering har inga sådana träd
påträffats.

5.5. Inventeringsområdet i planer och program
Ingen del av det aktuella inventeringsområdet är beläget inom område som klassats som
riksintresse för naturvård, riksintresse för det rörliga friluftslivet eller riksintresse för
friluftslivet (Skyddad natur).
Vidare är inventeringsområdet beläget inom biosfärområdet Vänerskärgården med
Kinnekulle. Ett biosfärområde har inget juridiskt skydd utan är ett av UNESCO utsett område
där samverkansparterna bl.a. ska verka för att bevara biologisk mångfald (Skyddad natur).
Inom aktuellt inventeringsområde saknas särskilda områdesbestämmelser för Natura-2000,
naturreservat, biotopskyddsområde eller liknande.
I kommunens översiktsplan (Mariestads kommun 2018) föreslås att området tas i anspråk
för bostadsbebyggelse.
Bebyggelsen norr om inventeringsområdet – Radbyn – berörs av äldre stadsplaner
(Mariestads kommun 1967, 1970 och 1973). Bebyggelsen öster om inventeringsområdet
berörs också av en äldre stadsplan (Mariestads kommun 1972). Även Lekevi idrottsplats
täcks av en äldre detaljplan från 1995 (Mariestads kommun 1995).
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Torraka i tallskogen i nordväst. Foto Jonny Daborg.

I de nordvästra delarna finns mera block och hällar. Foto Leif Andersson.
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6. Beskrivningar av naturvä rdesobjekt
Blandskog i områdets östra delar
Objekt-ID: Horn – 1.
Fältinventeringsdatum: 2020-04-08, 2020-04-24, 2020-05-07.
Inventerare: Jonny Daborg och Leif Andersson.
Areal: 10,3 ha. Området fortsätter i sydvästlig och västlig riktning utanför
inventeringsområdet.
Naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Lövrik barrskog, triviallövskog, granskog.
Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt.
Beskrivning
Naturligt föryngrad skog med ganska varierat trädskikt. Marken är frisk till fuktig med flera
äldre diken. Delar av området är underväxtröjda och i söder har ett lövbestånd gallrats fram.
Annars har trädskiktet en ganska naturlig struktur med luckighet, höjdskiktning, viss
åldersspridning (dock avsaknad av gamla träd) och diameterspridning. Några lite äldre tallar
och aspar finns i de sydöstra delarna.
Trädskiktet är ganska varierat och utgörs av björk (både glasbjörk och vårtbjörk), tall, gran,
och asp med inslag av rönn, sälg, ek, lönn och sötkörsbär. I de sydvästra delarna dominerar
granen, liksom mot Lekevi idrottsplats. Här har träd angripna av barkborre nyligen
avverkats. I de södra, centrala delarna dominerar björk och asp. I öster är tallen viktigaste
trädslaget men med inslag av asp, björk och gran.
Buskskiktet utgörs mestadels av uppväxande träd (underväxt) men där finns även hassel, en,
brakved, vildkaprifol och tibast. Av uppkommande sly är rönn, asp och björk dominerande
men här finns också gran och vitgran.
Fältskiktet domineras av bärris men med ett påtagligt inslag av örter och gräs, så som
vitsippa, smultron, harsyra, ekorrbär, ängsgröe, vårfryle, kruståtel, skogssallat och
örnbräken. Mer sparsamt finns björkpyrola och klotpyrola. I söder finns ett hallonsnår. I
fuktiga delar finns tuvtåtel, grenrör, skogsbräken, majbräken och humleblomster. I diken
finns mannagräs, veketåg och blåsstarr samt kärrskedmossa Calliergon cordifolium.
Sammanfattningsvis kan man säga att fältskiktstyperna är av frisk till fuktig örtristyp.
I de norra delarna, mot villorna i Radbyn, har ett antal trädgårdsväxter vandrat in i skogen
som vintergröna, snödroppe, ormöga, rysk blåstjärna, revsuga, jätteslide samt flera arter
oxbär.
Bottenskiktet domineras av hus- och väggmossa.
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Naturskogselement så som lågor, torrträd och högstubbar förekommer med relativt låg
frekvens. Noterbart är lågor av lövträd som annars är ett mycket ovanligt inslag i svenska
skogar. Efter underröjningarna i de östra delarna finns mycket klenved men dessa
representerar inget naturvärde.
Naturvärdesklass: 4, området har visst artvärde genom förekomst av ett antal
naturvårdsarter och visst biotopvärde genom viss förekomst av död ved och variationer i
trädskiktet.
Värdeelement: Torraka (tall och gran), lågor (tall, gran, asp, sälg), döda grenar i trädkrona
(asp och tall), vårtbjörk med skrovelbark, vedblotta på gran, block, mossbevuxen asp och
någon större myrstack.
Värdestrukturer: Viss diameterspridning, åldersspridning, luckighet och höjdskiktning.
Naturvårdsarter:
Grönfink Chloris chloris (NT)
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca (NT, Artportalen 2007)
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix (NT, Artportalen 2007)
Tibast Daphne mezereum (S)
Långflikmossa Nowellia curvifolia (S)
Artrikedom: Ej uppfyllt.
Tidigare inventeringar: Finsberg, M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. – Pro Natura,
Mariestads kommun & Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Lagligt skydd: Saknas.
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Vårtbjörk med skrovelbark. Foto Jonny Daborg.
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Blandskog i nordväst
Objekt-ID: Horn – 2.
Fältinventeringsdatum: 2020-04-08, 2020-04-28, 2020-04-30, 2020-05-07.
Inventerare: Leif Andersson och Jonny Daborg.
Areal: 4,1 ha.
Naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Tallskog, lövblandad barrskog.
Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt.
Beskrivning
Tallskog och blandskog i nordvästra delen av området. Marken är något högre belägen än
övriga delar av inventeringsområdet och uppvisar lite större variation med inslag av block
och någon berghäll. På bergiga områden finns här och var luckor i trädtäcket.
Trädskiktet domineras av högväxt tall i de södra delarna men i nordöstra delen av objektet
finns mer löv med en samling något grövre aspar och björkar. Spritt i skogen finns en del
yngre ekar och sötkörsbär. Skogen uppvisar viss skiktning och åldersspridning men
merparten utgörs av ca 90-årig tall med någon enstaka som kan vara uppemot 150 år
gammal. En handfull grova mycket vidgreniga granar finns i områdets södra kant. I skogen
finns enstaka mindre luckor där något äldre träd dött.
Buskskiktet utgörs till stor del av uppväxande rönn, ek och gran. Även ganska mycket hassel,
liksom olvon och tibast förekommer.
Fältskiktet domineras av blåbär med inslag av arter som smultron, linnea, skogsstjärna,
kruståtel, vårfryle, lingon och någon enstaka vispstarr. Förekomst av gökärt och blåsuga
indikerar att området varit betat i äldre tid.
Torrakor och högstubbar förekommer sparsamt medan lågor av framför allt tall förekommer
tämligen allmänt. Enstaka lågor är rötbrutna eller vindfällda men den största delen av
lågorna härrör från kvarlämnade fällda och kapade träd. Det finns tämligen gott om grova,
nedbrutna lågor med god påväxt av mossor som fingermossa Lepidozia reptans,
långfliksmossa Nowellia curvifolia, stubbspretmossa Herzogiella seligeri, vedblekmossa
Lophocolea heterophylla, cypressfläta Hypnum cupressiforme och tät franslevermossa
Ptilidium pulcherrimum. På lågor har också noterats vårsvamparna hedskål Plectania
melastoma och svart vårskål Pseudoplectania nigrella.
Naturvärdesklass: 3, området har visst artvärde genom förekomst av flera naturvårdsarter
och visst biotopvärde genom tämligen rikligt med död ved, block och hällar. Detta område
har högre naturlighet än andra delar.
Värdeelement:
Hällar, block, grova block, torrakor, lågor (av gran, tall, björk och asp), högstubbar, döda
grenar i trädkronor, blommande och bärande träd och buskar.
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Värdestrukturer: Viss skiktning, åldersspridning, självgallring och luckighet.
Naturvårdsarter:
Grönfink Chloris chloris (NT)
Blågsuga Ajuga pyramidalis (ÄoH)
Tibast Daphne mezereum (S)
Blåsippa Hepatica nobilis (S)
Gökärt Lathyrus linifolius (ÄoH)
Skuggsprötmossa Eurhynchium striatum (S)
Stubbspretmossa Herzogiella seligeri (S)
Långflikmossa Nowelia curvifolia (S)
Krusig ulota Ulota crispa (S)
Hedskål Plectania melastoma (sällsynt art med 17 tidigare fynd i Sverige, varav 3 i
Västergötland)
Artrikedom: Ej uppfyllt.
Tidigare inventeringar: Saknas.
Lagligt skydd: Saknas.

Hedskål på låga av tall. Foto Jonny Daborg.
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Tallåga med riklig påväxt av långflikmossa. Foto Jonny Daborg.

krusig ulota på klen rönn. Foto Jonny Daborg.
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7. Sammanfattning av naturvä rdena i
områ det
De viktigaste naturvärdena i området är knutna till naturskogselement så som lågor,
torrakor och högstubbar. Det mest anmärkningsvärda artfyndet var svampen hedskål
Plectania melastoma som noterades på en av de ganska talrika tallågorna i nordväst. Det kan
även nämnas att dessa i mycket hög utsträckning är bevuxna med signalarten långflikmossa
Nowellia curvifolia.
Även det relativt artrika träd- och buskskiktet är värdefullt. De rödlistade fågelarterna
svartvit flugsnappare, grönsångare och grönfink trivs i lövrika skogar och har noterats i
området.
Avsaknad av riktigt gamla träd, skoglig kontinuitet och kraftig mänsklig påverkan gör att
naturvärdena ej når upp till högre naturvärdesklasser.
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