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1. Inledning

Länsstyrelsen har blivit uppmärksammad på att området runt Laggarebo har speciella geologiska 
förutsättningar. Området är en del av avtappningsområdet för Åsle- och Tidans issjöar, med 
sandstenshällar täckta av endast mycket tunna jordlager och raviner nedskurna i berggrunden. Med 
tanke på områdets speciella geologiska förutsättningar fi nns tankar om att området även hyser andra 
höga naturvärden. Det fi nns därför ett behov av fördjupad kunskap om området.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har därför gett Pro Natura i uppdrag att genomföra en översiktlig 
inventering och en allmän beskrivning av de naturvärden som fi nns i området. Inventeringen har 
omfattat strukturer och funktioner som till exempel hävd, mängd död ved, påverkan från skogsbruk 
eller annan mänsklig verksamhet. Uppdraget har också omfattat en översiktlig inventering av mossor 
och lavar i några utvalda områden. 

Fältarbetet har gjorts under september och oktober 2013 av Leif Andersson och Fredrik Larsson. 
Sammanställningen har gjorts under oktober till december 2013. GIS-arbeten har gjorts av Jenny 
Wendel. Fotografi er har tagits av Fredrik Larsson. Vår kontakt på Länsstyrelsen har varit Sofi a 
Åström.
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2. Uppdraget

Arbetet omfattar enligt vårt uppdrag en allmän naturinventering av ett ca 216 ha stort område runt 
Laggarebo, Falköpings kommun.

Bakgrunden till uppdraget är att Länsstyrelsen har blivit uppmärksammad på områdets speciella 
geologiska förutsättningar. Området är en del av avtappningsområdet för Åsle- och Tidans issjöar, med 
sandstenshällar täckta av endast mycket tunna jordlager och raviner nedskurna i berggrunden. Syftet 
med inventeringen är att ta fram och sammanställa fördjupad kunskap om området. 

Inventeringen omfattar:

a) Översiktlig inventering och allmän beskrivning av de naturvärden som fi nns i området. 
Beskrivningen omfattar strukturer och funktioner som hävd, mängd död ved, påverkan från skogsbruk 
eller annan mänsklig verksamhet.

b) Identifi ering, avgränsning och beskrivning av eventuella värdeområden.

c) Översiktlig inventering av naturvårdsarter (naturvårdsintressanta arter) i området. 

d) Inventering av skyddsvärda träd. 

Utöver detta ingår en riktad inventering av moss- och lavfl oran i sandstenskanjonen och Hällebäckens 
dalgång. Denna har främst varit inriktad på arter som växer på sandsten samt på arter som bedöms 
anpassade till den miljö som dalgångarna utgör.  
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3. Bakgrund och naturvårdshistoria

Trakten där detta område ingår är tidigt uppmärksammad i den fysiska riksplaneringen, främst av 
geologiska skäl. Det således markerat i den första fysiska riksplanen (Civildepartementet 1971). 

I Skaraborgs läns första naturvårdsprogram beskrivs de geologiska värdena översiktligt (Länsstyrelsen 
i Skaraborgs län 1984) – skälen för naturvärdena är främst geologiska.

I modern fysisk riksplanering så ingår hela området i riksintresset för naturvård NRO 14106 
Mösseberg och Slafsanområdet. (Länsstyrelsen i Västra Götaland 2008). En del av detta riksintresse 
benämns Håkantorpsområdet. I beskrivningen nämns att ”i Håkantorpsområdet, huvudsakligen på 
sandstensunderlag, fi nns formelement av stor betydelse för tolkningen av den senaste landisens 
avsmältning i trakten. Bl.a. förekommer här ett fl ertal strömrännor i väst -östlig riktning uteroderade i 
sandstenen. Till rännorna ansluter deltan. Området ut gör ett ovanligt illustrativt exempel på senglacial 
dränering”.

Under tiden som gått mellan den första fysiska riksplanen och den uppdatering som gjordes 2008 så 
har ett antal inventeringar dragit fram över landskapet. Under våtmarksinventeringen, med fältarbete 
1984 och 1985 så karterades sex olika objekt som berör inventeringsområdet. Våtmarkerna vid 
Grönelid (objektnr 08D2D10) och fuktiga marker vid Lilla Ingatorp (08D2D13) gavs här högsta 
naturvärde. Det första främst på grund av säregenhet genom fuktiga marker på exponerad sandsten. 
Det andra bedömdes ha värden främst på grund av representativa fuktängar. Bäckravinen utmed 
Hällebäcken (08D2D11) och ravinen Ö om Laggarebo (Djupedal) (08D2D12) bedömdes ha näst 
högsta naturvärdesklass – klass 2. Vite mosse (08D2D09), fuktängar och sumpskog vid Gattorp 
(08D2E08) och en sumpskog vid Laggarebo (08D2D14) bedömdes ha lägre naturvärden (Andersson 
1991).

Under tiden 1988 till 1990 så genomfördes ängs- och hagmarksinventeringen i Falköpings 
kommun. Sex områden identifi erades med gräsmarksvärden. Ett område bedömdes ha näst högsta 
naturvärdesklass från gräsmarkssynpunkt - marker norr om Tågården, Holmängen (408). Detta är till 
stor del samma område som våtmarksobjektet vid Grönelid. De andra områdena ges klass 3.

Området Tågården, Holmen redovisas också i Skaraborgs läns sammanställning av ängs- och 
hagmarker. Naturvärdet bedömdes även här vara klass 2. I samband med denna länssammanställning 
besöktes alla objekt åter i fält (Bertilsson 1996).

I stort sett samma marker redovisas i den inventering av ängs- och betesmarker som Jordbruksverket 
genomförde i början av 2000-talet.

Under 1990-talet genomfördes en inventering av nyckelbiotoper och områden med naturvärden av 
Skogsstyrelsen. Denna inventering omfattade skogsmark. Klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp och 
delar av Djupedal redovisas som nyckelbiotoper. Hällebäckens dalgång samt en sumpskog sydöst om 
Laggarebo redovisas som områden med naturvärden.

Under åren 2002 och 2003 så genomfördes en lövskogsinventering i Falköpings kommun (Lindholm 
2005). Sex objekt redovisas i denna inventering varav markerna vid Lilla Ingatorp fältbesöktes och 
bedömdes ha naturvärdesklass 3.

Naturvårdsplanen för Falköpings kommun redovisar 8 objekt i det inventerade området (Fransson 
2008). Det är i princip de områden som förekomer i de olika inventeringarna ovan som redovisas. Av 
dessa har de våtaste markerna norr om Holmängen givits högsta värdeklass. Djupedal, Hällebäckens 
dalgång samt gräsmarkerna på sandsten – betade eller ej – norr om Holmängen har givits näst högsta 
naturvärdesklass – klass 2. Övriga områden har förts till klass 3.

Hela området ingår i riksintresset KR100 (Kambrosilurområdet) för kulturmiljövård. Studier av 
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förekomster av fornlämningar visar dock att det inventerade området framstår som ganska fattigt på 
fornlämningar i förhållande till omgivningarna, som är bland landets fornlämningsrikaste. Ett särdrag 
som inte framkommer på dessa kartor är att här fi nns en stor mängd stenmurar uppbyggda av sandsten.
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4. Allmän beskrivning av området

4.1 Geografi skt läge

Det inventerade området ligger ca 9,3 km NNV om Falköping i Falköpings kommun. 

I ett lokalt perspektiv ligger det inventerade området ca 2,5 km NO om Gudhems klosterruin och 
4 kilometer söder om Hornborgarsjön. Det ligger i församlingarna Gudhem och Broddetorp. Det 
inventerade området är ca 216 ha stort. 

Området har en längsta utsträckning i NV-SÖ riktning av 2,1 km. 

De västra och nordvästra delarna omfattar främst betesmarker och lövskogar medan landskapet i 
övriga delar domineras av barrskogar och våtmarker. 

Inventeringsområdet berör fastigheter från ett stort antal byar (trakter) – Laggarebo, Ingatorp, 
Hornborga, Sätuna, Veka, Vargamad, Gudhemskullen, Holmängen, Gudhem, Kölvatorp och Grönelid.

4.2. Topografi 

Större delen av området är påfallande plant och sluttar endast svagt mot nordväst. Topografi n avbryts 
dock av dalar där Hällebäcken rinner fram och Djupedal, som är en sidodal till dalen där Hällebäcken 
rinner fram. Förhållandevis branta sluttningar avgränsar området i norr mot högre terräng.

Områdets lägsta punkt är strax över 120 m. ö. h. och den är belägen utmed Hällebäcken vid Lilla 
Ingatorp längst i väster. Den högsta punkten ligger på ca 155 m. ö. h. i Hälleskogens södra del.

Två markerade dalgångar fi nns i det inventerade området. Centralt fi nns den svacka i det fl acka 
landskapet som kallas Djupedal. Höjdskillnaderna mellan de lägst liggande delarna av Djupeldal och 
det omkringliggande fl acka landskapet är som mest ca 20 m. Hällebäcken, som rinner genom hela 
området, har sin mest markerade dalgång i de mellersta delarna.

4.3. Geologi

Det som ger området särprägel är att berggrunden utgörs av sandsten. I landskapet omges detta lägre 
liggande ”fönster” av sandsten av marker på rikare kalksten i nordlig, östlig och sydlig riktning. 

En viktig del av förklaringen till områdets geologi och topografi  är att Åsle- och Tidans issjöar 
under isavsmältningen har tappats av genom detta område. På så sätt har sandstenen kalspolats och 
kanjoner och dalar gröpts ur. Typiskt för stora delar, framför allt i den del som kallas Hälleskogen är 
att jordlagren är mycket tunna vilket tillsammans med den näringsfattiga sandstenen skapar en mycket 
säregen och mager miljö. Djupedal är den mest markerade dalgången och har på sydsidan, men även 
på kortare sträckor på nordsidan, klevar av sandsten. Det gör att det kan anses i någon mån riktigt att 
benämnda Djupedal som en kanjon.

I detta arbete har ingen särskild utredning av de geologiska värdena gjorts.
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Inventeringsområdets läge i landskapet norr om Falköping. Skala 1:50 000.
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4.4. Hydrologi

Genom områdets norra del, i hela dess utsträckning, rinner Hällebäcken. I Djupedal mynnar fl era 
källdrag vars vatten rinner vidare till Hällebäcken. I de plana östra delarna fi nns en del våtmarker, 
trädklädda mossar, sumpskogar och kärr. Bortsett från ett litet viltvatten Ö om Lilla Ingatorp fi nns 
inget öppet vatten. Utmed Hällebäcken har bävern i de västra delarna byggt mindre dammar.

4.5. Flora och vegetation

Viktiga biotoper och naturtyper

Allmänt är inventeringsområdet magert och artfattigt. Naturen domineras av betespräglade skogar, 
betesmarker och ett mindre parti med fortfarande aktivt skogsbete. Det förekommer också partier av 
våtmarker och lövsumpskogar. I öppnare delar av Hälleskogen fi nns det ställvis vätar och hällmarker 
på sandsten. 

Åkermark ligger mestadels på de produktiva markerna utanför sandstensberggrunden i väst och i norr.

Öppna betesmarker med inslag av buskar och enstaka lövträd fi nns i inventeringsområdets nordvästra 
delar, mellan Lilla Ingatorp och Hällebäcken. Likaså fi nns ett större område med öppna betade 
fuktängar i söder. 

Granbestånd är främst lokaliserade till de produktiva markerna i öst, utanför eller i kanten av 
sandstensgrunden. Nordväst om Grönelid förekommer även tätare bestånd av gran. 

Trädklädd betesmark – hagmark – gammal ängsmark, förekommer främst närmast Lilla Ingatorp i 
inventeringsområdets nordvästra delar. Marken är väl betad och har goda förekomster av jordtistel. 
Där växer också en- och nyponbuskar. I öster och söder förekommer två mindre tallklädda hagar.

Betespräglad skog är karaktäristiskt för inventeringsområdet och utgör de största arealerna. En stor del 
av den betespräglade skogen är koncentrerad öster om Djupedal, men förekommer också i söder och 
väster. Den betade barrskogen har främst ett glest talldominerat trädskikt med stort inslag av björk, 
rönn och sälg. Gran växer in i bestånden i de fuktigare partierna närmast Hällebäcken och Djupedal. 

Fortfarande betad barrskog utgör ett mindre område vid Djupedalskanjonen. Skogen är talldominerad 
med inslag av tätare granbestånd. Yngre lövträd av björk, asp, ask och sälg förekommer också. Marken 
är ört- och gräsrik. Trädklädd betesmark, mindre präglad av utmark, fi nns i norr vid Lilla Ingatorp och 
längs i öster norr om Vargamad.

Björksumpskog utgör delar av ett område med höga naturvärden söder om Djupedal, med riklig 
förekomst av hänglavar och en del död ved.

Klibbalsumpskog förekommer på fl era ställen i inventeringsområdet. Största klibbalsumpskogen är 
utmed Hällebäcken vid Lilla Ingatorp med bäverdämmen och därmed bitvis översvämmad skog av 
klibbal. Norr om Laggarebo växer ett äldre och tätare bestånd av klibbal. Centralt i södra delen av 
inventeringsområdet fi nns två mindre klibbalsumpskogar. Likaså klassas de allra fuktigaste partierna 
av Djupedal och delar av Hällebäcken som klibbalsumpskogar.

Blandlövskog med inslag av ädellöv utgör främst bestånden längs Hällebäcken, Djupedal och öster om 
Lilla Ingatorp där alm, ask, ek och lönn förekommer.

En tallmosse utgör de fuktigaste partierna av Hälleskogen centralt i Inventeringsområdet med äldre 
tallar och inslag av torrakor. På kartan benämns mossen Vitemosse.
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Öppna kärr fi nns i de fuktigaste partierna av betesfållorna i nordväst med svärdslilja och bred 
kaveldun.

Viktiga element

Bäckar. Hällebäckens dalgång har inslag av både gran, tall och ädellöv längs bäckens naturliga 
förlopp med örter som äkta förgätmigej och strandklo. Bitvis leds betesfållorna ner till bäcken för att 
tillhandahålla vatten åt betesdjuren. Längs Hällebäcken fi nns lågor och torrakor av barr- och lövträd. I 
bäckens botten bildar sandstenen trappsteg, vilket ger bäcken en säregen karaktär. Bäcken bildar också 
ett förgrenat lopp med fl era fåror vid Lilla Ingatorp. Här fi nns rik förekomst av block, alsocklar och 
död ved i och vid bäckfårorna. 

Källor förekommer i Djupedal, där fl era källfl öden mynnar. Här fi nns riklig förekomst av missne och 
enstaka källört. En järnockrakälla liksom en väl utvecklad källkupol fi nns också i lövsumpskogen i 
Djupedals botten. Dessa miljöer är främst av värde för mossor och vissa kärlväxter.

Sandstensklippor förekommer framförallt längs Djupedalskanjonen södra brant. De näringsfattiga 
klipporna ger växtplatser för gräsmarksväxter som hagfi bblor, liten blåklocka och svartbräken 
tillsammans med ekbräken. I mindre omfattning tränger sandstensklippor fram längs med 
Hällebäcken.

Stenmurar sträcker sig genom inventeringsområdet efter tidigare och nuvarande fastighetsgränser. 
I norr växer framförallt asp, sälg och björk längs stenmurarna. I tallskogarna bekläds stora delar av 
stenmurarna med husmossa och kvastmossa. Thujamossor tar vid på stenmurarna där skogen är tätare 
och fuktigare. För inventeringsområdet utgör stenmurarna ett karaktäristiskt element då de är av 
sandsten. 

Två skyddsvärda träd noterades i Djupedalskanjonen. En grov tall växer på ett torrare parti där vattnet 
förgrenar sig i Djupedal. Här fi nns fl era grova tallar i närområdet. Längre väster ut i kanjonen växer en 
större klibbal. Flera klibbalar i Djupedalskanjonen bedöms ha goda förutsättningar för att utvecklas till 
skyddsvärda träd. 

Död ved förekommer rikligt i sumpskogarna, Hällebäckens dalgång och Djupedalskanjonen. I bäcken 
är lågor vanligt förekommande, likaså står det rikligt med högstubbar i branterna. På Vitemosse fi nns 
det torrakor av framförallt tall. I tallskogarna är förekomsten av död ved något sparsammare i form av 
enstaka torrakor och lågor. 

4.6. Djurliv

Det har inte ingått i uppdraget att särskilt inventera djurlivet. Den redovisning som görs här bygger 
främst på observationer under fältarbetet och en sammanställning av befi ntligt underlag. När det gäller 
djurlivet är det främst fåglar som beaktats. Ingatorp utgör närmaste rapporteringslokal för fåglar med 
anknytning till inventeringsområdet och om inget annat anges är uppgifter hämtade från Artportalen 
med uppgifter från perioden 1988-2013. 

I landskapet runt Ingatorp har noterats ett antal arter hemmahörande i jordbrukslandskapet. Fasan 
och stare föredrar öppnare åkrar att söka föda på. Starar häckar vanligtvis i trädbestånd i nära 
anslutning till åker. Ormvråk och delvis kattugglan är karaktäristiska rovfåglar för jordbrukslandskapet 
i inventeringsområdets nordvästra delar. Övriga och något ovanligare arter är varfågel, göktyta, 
rosenfi nk, stenknäck och gräshoppssångare.

I barrskogarna fi nns tydliga spår efter vilt, framförallt älg och rådjur. Ett rävgryt noterades vid 
inventeringsområdets södra gräns. Spillkråka, nötskrika och talltita observerades under fältarbetet i 
skogarna.
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Lövsumpskogar utgör ett viktigt habitat för framförallt fåglar. Den murkna veden i högstubbar ger 
goda möjlighet till bobygge. Talltitan såväl som fl ertalet hackspettar behöver döda lövträd för att hacka 
ut bon. Större hackspett och spillkråka noterades vid lövsumpskog under fältarbetet. Stjärtmes har 
vid fl era tillfällen rapporterats vid Ingatorp. Under vinter halvåret är klibbal en viktig födokälla för 
stjärtmesen. Älg har lämnat tydliga klövavtryck i leran och välanvända viltspår sträcker sig genom 
sumpskogarna. 

4.7. Markanvändning

Äldre markanvändning

De tunna jordlagren och de näringsfattiga jordarna har gjort att markerna har lämpat sig illa för 
jordbruk. Den gamla ekonomiska kartan (häradskartan från 1877-82) visar att åkermark haft mycket 
blygsam utbredning i inventeringsområdet. Dessa är främst koncentrerade till ett område söder om 
Laggarebo. I övrigt har åkermark funnits i kanterna främst i norr och väster. Slåttermarker var i stort 
sett inskränkta till ett litet område norr om Hällebäcken vid Lilla Ingatorp.

Området är ett slags lågproduktivt mellanområde mellan olika byar mellan Gudhem och Broddetorp. 
Dessa marker har fått tjäna som utmarksbeten och skogsmark. Till stora delar är området även 
lågproduktivt som skogsmark. Användningen som utmarksbete och skogsbete präglar fortfarande stora 
delar av området.

Nuvarande markanvändning

Av särskilt intresse är att stora delar av området fortfarande betas. Här fi nns öppna betesmarker, 
trädklädda hagmarker och, kanske mest intressant, stora arealer skogsbeten. Modernt trakthyggesbruk 
har påverkat området i ganska måttlig omfattning. Stora arealer är präglade av skogsbete och 
småskalig plockhuggning. De största hyggena och skogligt mest påverkade områdena, framför allt i 
öster, har ej medtagits i det område som har särskilda naturvärden.

I övrigt fi nns ett antal åkermarker i området som också tagits bort som mark med särskilda värden.

Bortsett från längst i nordväst, vid Lilla Ingatorp, fi nns ingen bebyggelse i inventeringsområdet. 

Negativa ingrepp

Avverkningar. De delar som är mest präglade av modernt skogsbruk med trakthyggen och likåldriga 
bestånd av ett trädslag, vanligen av gran, har tagits bort i redovisningen av områden med särskilda 
värden. I de delar som redovisas med särskilda värden fi nns dock hyggen som företagits olika lång tid 
tillbaka. En del av dessa har dock föryngrats naturligt eller övergått i betesmark varför de är mindre 
negativa för naturvärdena.

Vägbyggen. I området fi nns ett antal gamla körvägar. Dessa påverkar inte naturvärdena negativt, 
snarare är de en del av det gamla landskapet. En nyare körväg leder från Vargamad i de södra delarna 
in i området. En drivningsväg har nyligen anlagts över Hällebäcken och in i områdets norra delar.

Dikning. Hällebäcken är i en del av de västra delarna rätad och dikad. Här är marken planare och 
jordarna djupare. Bävern har dock delvis omintetgjort dikenas dränerande verkan.

Bebyggelse. I anslutning till Lilla Ingatorp fi nns en del bebyggelse i det inventerade området. Här fi nns 
också en skjutbana, främst för lerduveskytte. Denna del har tagits bort från redovisningen av områden 
med särskilda naturvärden. I övrigt saknas bebyggelse i det inventerade området.
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4.8. Kulturhistoriska förhållanden

I uppdraget har inte ingått undersökning vad gäller kulturmiljövärden. Dessa redovisas därför endast 
översiktligt. Vad gäller bedömningen av inventeringsområdets bevarandevärden har kulturmiljövärden 
beaktas i mindre grad.

I förhållande till de extremt fornminnestäta trakterna runt inventeringsområdet så är detta område 
påfallande fattigt på fornminnen.

Fornlämningar fi nns ytterst sparsamt i inventeringsområdet. Enstaka odlingsrösen och resta stenar 
återfi nns i betesmarkerna kring Laggarebo och Lilla Ingatorp. 

Stenmurar sträcker sig däremot över hela inventeringsområdet, särskilt utmed fastighetsgränser. Bitvis 
används stenmurarna, med kompletterande taggtråd, för instängsling av djuren vid bete på gräs- och 
skogsmarkerna. Stenmurarna, med sandsten från området, ger markerna en särpräglad karaktär.

Ägovägar fi nns såväl i skogen som på gräsmarkerna. De sträcker sig från betesmarker norr om 
Laggarebo genom Djupedalen centralt i inventeringsområdet till Hälleskogen i sydost. Flera ägovägar 
på häradskartan från slutet av 1800-talet används än idag. 

4.9. Något om namnskick i området

I området fi nns ett antal namn på naturföremål. Hällebäcken som starkt präglar områdets norra delar 
är ett sådant. Namnet kommer sannolikt av att det i bäckens botten ställvis fi nns stora fl ata hällar av 
sandsten, ibland som terrasser. Hälleskogen är benämningen på ett område med tunna jordlager på 
sandsten i de sydöstra delarna. Detta är en lämplig benämning på inventeringsområdet i sin helhet i 
fortsatt ärendehantering.

Skams klippa är en tre meter hög klippavsats på sandstensplatån vid Hällebäckens dalgång, på 
sydsidan. Klippan utgör ett udda element i det annars platta området. Vid den mossbeklädda klippan 
växer större tall och gran. 

Djupedal är namnet på den djupa dal som börjar i områdets centrala del och löper mot nordväst och 
Hällebäcken. I de övre delarna fi nns, ställvis på båda sidorna, sandsten i fast klyft. 

En större våtmark, mestadels trädklädd, kallas på moderna kartor för Vitemosse.
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5. Mossor och lavar i sumpskogar och dalar

I enlighet med vårt uppdrag så har vi översiktligt inventerat mossor och lavar i kanjonen i Laggarebo-
området. De intressanta delarna sönderfaller i tre områden. Det ena är Djupedal som är den tydligaste 
utbildade kanjonen av sandsten. De andra två är de mest intressanta delarna av Hällebäckens dalgång. 
Ett område är den äldre klibbalsumpskogen vid Lilla Ingasäter och det andra är Hällebäckens centrala 
delar.

Flera miljöer i Djupedal är av intresse för moss- och lavfl oran. En sådan miljö är klevarna av sandsten 
i kanjonens övre delar. Till största delen vetter dessa mot norr. Sandstensunderlaget är magert och det 
är främst mossfl oran som är artrik. Så noterades mossor som:
Anastrophyllum minutum, liten trappmossa
Barbilophozia attenuata, pigglummermossa
Bartramia pomiformis, äppelmossa
Calypogeia neesiana, torvsäckmossa
Cynodontium polycarpon, bergklipptuss
Cynodontium strumiferum, strumamossa
Dicranella heteromalla, smaragdmossa
Dicranum fuscescens, bergkvastmossa
Dicranum montanum, stubbkvastmossa
Dicranum scoparium, kvastmossa
Homalothecium sericeum, guldlockmossa
Homomallium incurvatum, klängmossa
Hypnum cupressiforme, cypressfl äta

Pseudotaxiphyllum elegans, platt skimmermossa
Isothecium myosuroides, mussvansmossa
Lepidozia reptans, fi ngermossa
Lophozia ventricosa subsp. sylvicola, grönkornig fl ikmossa
Metzgeria furcata, bandmossa
Mnium stellare, blek stjärnmossa
Plagiochila asplenioides subsp. porelloides, liten 
bräkenmossa
Plagiothecium denticulatum, skogssidenmossa
Pohlia cruda, opalmossa
Pohlia nutans, nickmossa
Tetraphis pellucida, fyrtandsmossa
Tritomaria quinquedentata, stor lobmossa

Av lavar noterades:
Cystocoleus ebeneus, sammetslav
Hypogymnia physodes, blåslav

Lepraria incana, blågrå mjöllav
Parmelia omphalodes, letlav

På blocken på marken, främst i sluttningarna, noterades ett antal mossor som:

Brachythecium rutabulum, stor gräsmossa
Dicranum majus, stor kvastmossa
Dicranum polysetum, vågig kvastmossa
Mnium hornum, skuggstjärnmossa
Plagiomnium cuspidatum, lundpraktmossa

Porella platyphylla, trädporella
Ptilidium ciliare, stor fransmossa
Rhizomnium punctatum, bäckrundmossa
Rhytidiadelphus loreus, västlig hakmossa

På block nere i sumpskogen noterades laven Peltigera neopolydactyla, nordlig trevarlav.

På marken i sluttningen noterades mossor som:

Plagiochila asplenioides subsp. asplenioides, 
praktbräkenmossa
Plagiomnium affi ne, skogspraktmossa

Plagiomnium undulatum, vågig praktmossa
Rhytidiadelphus triquetrus, kransmossa

I de nedre delarna av Djupedalen så noterades på fuktig mark mossor som:

Calliergon cordifolium, kärrskedmossa
Calliergonella cuspidata, spjutmossa
Climacium dendroides, palmmossa
Lophocolea bidentata, spetsblekmossa
Plagiomnium ellipticum, kärrpraktmossa

Pseudobryum cinclidioides, källpraktmossa
Rhytidiadelphus subpinnatus, skogshakmossa
Sphagnum angustifolium, klubbvitmossa
Sphagnum palustre, sumpvitmossa
Sphagnum squarrosum, spärrvitmossa
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På några äldre aspar i sluttningarna i Djupedale noterades mossor som:

Frullania dilatata, hjälmfrullania
Hypnum cupressiforme, cypressfl äta
Orthotrichum obtusifolium, trubbhättemossa

Orthotrichum speciosum, trädhättemossa
Radula complanata, plattsvepemossa
Thuidium delicatulum, skuggtujamossa

Bland lavarna på asp noterades:

Bacidia arceutina
Bacidia beckhausii
Evernia prunastri, slånlav

Lecanora chlarotera, lövträdskantlav
Physcia stellaris, stjärnlav
Ramalina farinacea, mjölig brosklav

I de fuktiga delarna i Hällebäckens dalgång och Djupedale fi nns en del Salix-buskar och träd, bl.a. sälg 
och jolster. Dessa har en påväxt av lavar och mossor typiska för medelrik bark. Bland lavarna märks:

Evernia prunastri, slånlav
Parmelia sulcata, skrynkellav

Peltigera praetextata, fjällig fi ltlav
Phlyctis argena, blemlav

Bland mossorna märks

Hypnum cupressiforme, cypressfl äta
Orthotrichum affi ne, strimhättemossa
Ptilidium pulcherrimum, tät fransmossa

Sanionia uncinata, cirkelmossa
Ulota crispa, krusig ulota

På en grankvist noterades Melanohalea exasperatula, klubbsköldlav.

På död ved av barrträd noterades en lång rad mossor som:
Aulacomnium androgynum, liten räffelmossa
Blepharostoma trichophyllum, hårfl iksmossa
Cephalozia bicuspidata, jordtrådmossa
Cephalozia lunulifolia, måntrådmossa
Dicranum fuscescens, bergkvastmossa
Dicranum montanum, stubbkvastmossa
Herzogiella seligeri, stubbspretmossa
Lepidozia reptans, fi ngermossa

Lophocolea heterophylla, vedblekmossa
Nowellia curvifolia, långfl iksmossa
Plagiothecium curvifolium, klosidenmossa
Pohlia nutans, nickmossa
Ptilidium pulcherrimum, tät fransmossa
Riccardia latifrons, handbålmossa
Sanionia uncinata, cirkelmossa
Tetraphis pellucida, fyrtandsmossa

Bland lavarna på död liggande barrved noterades:

Cladonia coniocraea, mjölig trattlav
Lepraria incana, gråblå mjöllav

Lichenomphalia umbellifera, vecknavling

I Hällebäckens dalgång är det framför allt stenarna i bäcken som har en intressant mosspåväxt. 

Conocephalum sp., rutlungmossa
Cratoneuron fi licinum, källtuffmossa
Drepanocladus aduncus, lerkrokmossa
Drepanocladus polygamus, spärrkrokmossa

Fissidens pusillus, stenfi ckmossa
Fontinalis antipyretica, stor näckmossa
Hygroamblystegium tenax, sipperkrypmossa
Trichostomum tenuirostre, vridmossa

I dessa miljöer har tidigare också noterats Dichodontium pellucidum, skvalpmossa.
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På fuktig mark i Hällebäckens dalgång noterades mossor som:

Atrichum undulatum, vågig sågmossa
Climacium dendroides, palmmossa
Pellia endiviifolia, kragpellia

Plagiomnium ellipticum, kärrpraktmossa
Sphagnum palustre, sumpvitmossa
Sphagnum squarrosum, spärrvitmossa

På frisk mark noterades mossorna Brachytheciastrum velutinum, sammetsgräsmossa och 
Plagiothecium undulatum, vågig sidenmossa.

I klibbalskogen vid Lilla Ingatorp fi nns ett antal intressanta miljöer för lavar och mossor. Exempel på 
mossor som noterades på block i och vid Hällebäcken är:

Ctenidium molluscum, kalkkammossa
Fissidens osmundoides, bräkenfi ckmossa

Fontinalis antipyretica, stor näckmossa
Rhizomnium punctatum, bäckrundmossa

Bland lavarna på blocken märks Leptogium lichenoides, traslav och Collema fl accidum, slanklav.

På block, utanför själva bäcken, i samma sumpskog noterades mossor som:

Barbilophozia barbata, lundlummermossa
Sciuro-hypnum populeum, parkgräsmossa
Brachythecium rutabulum, stor gräsmossa
Brachythecium salebrosum, skogsgräsmossa
Bryum capillare, skruvbryum
Bryum moravicum, trådbryum
Dicranum fuscescens, bergkvastmossa
Grimmia hartmanii, skogsgrimmia
Homalia trichomanoides, trubbfjädermossa
Homomallium incurvatum, klängmossa
Hypnum cupressiforme, cypressfl äta

Isothecium alopecuroides, råttsvansmossa
Metzgeria furcata, bandmossa
Mnium hornum, skuggstjärnmossa
Plagiochila asplenioides subsp. porelloides, liten 
bräkenmossa
Plagiomnium cuspidatum, lundpraktmossa
Plagiothecium curvifolium, klosidenmossa
Polytrichastrum formosum, skogsbjörnmossa
Sanionia uncinata, cirkelmossa
Schistidium sp., blommossa
Tortella tortuosa, kruskalkmossa

På marken noterades gott om Calliergonella cuspidata, spjutmossa.

På trädbaser, främst av klibbalar, noterades 

Brachythecium rutabulum, stor gräsmossa
Fissidens osmundoides, bräkenfi ckmossa
Homomallium incurvatum, klängmossa
Metzgeria furcata, bandmossa
Mnium hornum, skuggstjärnmossa
Oxyrrhynchium hians, lundsprötmossa

Plagiomnium cuspidatum, lundstjärnmossa
Plagiothecium succulentum, praktsidenmossa

Högre upp på stammarna noterades mossor som:

Amblystegium serpens, späd krypmossa
Dicranum montanum, stubbkvastmossa
Hypnum andoi, trådfl äta
Hypnum cupressiforme, cypressfl äta
Metzgeria furcata, bandmossa

Mnium hornum, skuggstjärnmossa
Orthotrichum stramineum, skogshättemossa
Pseudoleskeella nervosa, spetsig dvärgbågmossa
Radula complanata, plattsvepemossa
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Ett par typiska svampar som noterades i detta område är Ganoderma lucidum, lackticka på en alstubbe 
och Hysterium pulicare, reffelsprickling på en gammal klibbalstam.

Resultatet av denna inventering visar att det fi nns ganska intressanta moss- och lavsamhällen på 
block i och vid bäckar och i sumpiga miljöer. Moss- och lavfl oran på sandstensklipporna, framför 
allt i Djupedal, innehåller ej några överraskningar men väl en ganska god artstock av arter på mager, 
skuggig sten. Lavfl oran på sandstenen är påtagligt artfattig. Epifyterna i området visade ej upp några 
ovanligare arter men framför allt påväxten på klibbal visade sig ganska artrik. Såväl moss- som 
lavfl oran på död ved, främst fuktig sådan, är artrik och ganska välutvecklad.

 Ingen rödlistad art noterades bland mossor och lavar. Men en lång rad skogliga signalarter. 
Bäckmiljöerna utmed Hällebäcken är de som innehåller de intressantaste arterna och dessa förtjänar att 
studeras ytterligare.

 

De lavar som noterades på de förhållandevis gamla alarna i sumpskogen vid Lilla Ingatorp är:

Arthonia spadicea, vinfl äck
Amandinea punctata, liten skivlav
Calicium viride, grön spiklav
Chaenotheca chrysocephala, grynig nållav
Chaenotheca ferruginea, rostfl äckig nållav
Cladonia coniocraea, mjölig bägarlav
Cliostomum griffi thii, dropplav
Coenogonium pineti, liten vaxlav
Collema fl accidum, slanklav
Evernia prunastri, slånlav

Hypogymnia physodes, blåslav
Lepraria incana, gråblå mjöllav
Micarea prasina, dynlav
Microcalicium disseminatum, ärgspik
Melanelixia glabratula, 
Parmelia sulcata, skrynkellav
Pertusaria amara, bitterlav
Phlyctis argena, blemlav
Platismatia glauca, näverlav

På en granlåga i detta område noterades mossorna:

Dicranum montanum, stubbkvastmossa
Hypnum cupressiforme, cypressfl äta

Tetraphis pellucida, fyrtandmossa

Lavar på samma granlåga var: 

Absconditella lignicola, vedkryptolav
Cladonia ochrochlora, skuggbägarlav
Micarea misella
Micarea prasina, dynlav
Placynthiella dasaea, rundgrynig torvlav

Placynthiella icmalea, koralltorvlav
Trapeliopsis glaucolepidea, liten skuggknotterlav 
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6. Beskrivning av delområden

Inventeringsområdet har delats upp i tjugoen delområden av intresse för naturvård. Gallrade, täta 
granplanteringar samt nyligen avverkade bestånd har endast beskrivits översiktligt då de anses 
sakna särskilda naturvärden. Översiktligt beskrivna områden samt de tjugoen detaljerat beskrivna 
delområdena nedan redovisas detaljerat på karta i bilaga 4. Nedan följer en redovisning av de 
delområden som anses ha särskilda naturvärden och är i behov av särskild skötsel och skydd för att 
bevara naturvärdena. Beskrivningen är uppdelad i en allmän beskrivning där delområdets placering 
och karaktär belyses. Busk- och trädskikt samt markfl ora och fauna redovisas därefter. Slutligen görs 
en naturvärdesbedömning och förutsättningarna bedöms för att den biologiska mångfalden i området 
ska bevaras.   

De olika delområdena har värderats enligt Naturvårdsverkets indelning av marker för områdesskydd. 
Dessa är värdekärnor, skyddszoner, utvecklingsmarker samt arronderingsmark. Eftersom denna 
beskrivning och områdesindelning är av övergripande karaktär sammanfaller gränserna inte helt 
med den indelning i och beskrivning av naturvärdesobjekt som presenteras i nästa kapitel. Alla 
naturvärdesobjekten är i större eller mindre grad värdekärnor. Då endast en mindre del av ett 
delområde är ett naturvärdesvärdeobjekt eller delområdet i sin helhet är ett svagt naturvärdesobjekt 
anges att det är en svag värdekärna. I annat fall anges bara värdekärna.

Naturvärdesklasserna vid bedömningen av naturvärdesobjekten följer SIS standard för 
naturvärdesinventering (NVI) (remiss version mars 2013). Vi har valt att benämna de olika 
naturvärdesklasserna 1, 2, 3, och 4 istället för 1a, 1b, 2 och 3.

De geologiska värdena påverkar hela området och det är ofrånkomligt att dessa påverkar 
naturvärdesbedömningen. Någon särskild bedömning av de geologiska värdena har ej gjorts. En sådan 
bedömning ingår heller ej i SIS standard där endast bedömning vad avser biologisk mångfald ingår. 
Geologiska värdeobjekt har heller ej urskilts. I någon mån har också kulturhistoriska värden beaktats.

Naturvärdesbedömning enligt SIS ska göras utifrån två kriterier:

1. naturvärdesobjektets ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald

2. naturvärdesobjektets förekomst av arter.

Naturvärdesklasser i NVI

Område med mycket höga naturvärden – klass 1

Område som har särskild betydelse för biologisk mångfald, genom att det har en ekologisk funktion 
som livsmiljö för arter vilka är sällsynta, minskande eller hotade i Sverige eller genom att det är en 
hotad eller sällsynt biotop.

Denna naturvärdesklass omfattar bl.a. värdekärnor i naturreservat och Natura 2000-habitat i gynnsamt 
tillstånd oavsett om habitatet ligger i eller utanför ett Natura 2000-naturtyp.

Till denna naturvärdesklass förs alla områden som har goda eller mycket goda ekologiska 
förutsättningar vilket kan bekräftas genom goda eller mycket goda artförekomster. 

Inga värdeobjekt i denna inventering har klassats som områden med mycket höga naturvärden.
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Område med högt naturvärde – klass 2

Område med mycket goda ekologiska förutsättningar och mycket goda artförekomster. 

Område med naturvärden – klass 3

Område med betydelse för biologisk mångfald genom att det bidrar till att upprätthålla och bevara 
variation av arter och ekosystem.

Till denna naturvärdesklass hör bl. a områden som uppfyller något av nedanstående kriterier men som 
inte uppfyller kriterier för klass 1 eller 2.

• Biotoper vars totala areal inte bör minska om den biologiska mångfalden ska bevaras.

• Områden vars fl ora och fauna inte påtagligt utarmats av sentida mänskliga aktiviteter.

• Områden som har särskild betydelse för spridning, uppväxt, reproduktion eller annan särskild 
betydelse för långsiktig överlevnad av arter.

• Områden som har lokal betydelse för att bevara landskapets variation av arter och ekosystem.

Område med visst naturvärde – klass 4

Naturvärdesklass 4 omfattar geografi ska områden (naturvärdesobjekt) med viss betydelse för biologisk 
mångfald. Detta gäller främst områden som har lokal betydelse.

Till denna naturvärdesklass förs områden som: 

− har vissa förekomster av naturvårdsarter 

− har hög artrikedom 

− har vissa ekologiska förutsättningar 

− är av betydelse för variation av biotoper på lokal nivå (med lokal nivå avses inventeringsområdet 
och det omgivande landskapet)

Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär sådana områden som bör omfattas av generell hänsyn i 
skogsbruket. I denna inventering redovisas ej objekt med denna värdeklass.

Områden som ej uppfyller dessa kriterier klassas som övrig mark utan förhöjda naturvärden. 
Områden som anses kunna utveckla naturvärden har klassats som utvecklingsområden. Andra 
är belägna så att de kan fungera som arronderingsmark eller skyddszon.
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Delområde
Area

(ha)
Beskrivning Bedömning

1 3,8 Igenväxt betesmark och åker vid Lilla Ingatorp Svag värdekärna
2 1,5 Gammal betesmark med ädellöv vid Lilla 

Ingatorp
Svag värdekärna

3 4,2 Klibbalsumpskog vid Lilla Ingatorp Värdekärna
4 1,6 Trädklädd naturbetesmark vid Lilla Ingatorp Svag värdekärna
5 5,7 Betade fuktängar norr om Laggarebo och öster 

om Lilla Ingatorp
Svag värdekärna

6 6,5 Torra till friska betesmarker öster om Lilla 
Ingatorp

Svag värdekärna

7 3,1 Betad nyligen avverkad skog vid Laggarebo Utvecklingsområde
8 8,9 Hällebäckens dalgång, centrala delen Värdekärna
9 4,8 Betad talldominerad blandskog vid Laggarebo Värdekärna
10 5,1 Djupedalskanjonen Värdekärna
11 4,5 Delvis avverkat skogsområde mellan Djupedal 

och Hällebäcken
Utvecklingsområde

12 25,4 Tidigare betad tallskog norr och öster om 
Djupedalskanjonen

Värdekärna

13 2,5 Tallklädd beteshage norr om Vargamad Svag värdekärna
14 34,6 Vitemosse och Hälleskogen mellan Grönelid och 

Vargamad
Svag värdekärna

15 4,9 Betade fuktängar i söder Värdekärna
16 6,5 Blandskog med tydligare prägel av skogsbruk 

norr om Grönelid
Utvecklingsområde

17 9,2 Skogsmark med fuktängar vid Grönelid Värdekärna
18 9,1 Tallskog, lövsumpskogar och blockrik granskog i 

söder
Svag värdekärna

19 6,1 Tallskog med karaktär av skogsbete norr om 
Grönelid

Svag värdekärna

20 2,1 Buskrik ungskog och lövdominerad sumpskog 
sydöst om Laggarebo

Utvecklingsområde

21 4,4 Hästbete mellan Laggarebo och åkrarna Utvecklingsområde

Tabell 1. Delområden med areal och naturvärdesbedömning
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Delområde 1 – Igenväxt betesmark och åker vid Lilla Ingatorp (3,8 ha)

Allmän beskrivning: Intill Lilla Ingatorp i nordvästra delen av inventeringsområdet är marken nu 
under igenväxning. Mot vägen i väst är marken jämn och den ekonomiska kartan från 1960-talet visar 
att där tidigare varit åker. Delområdet är i dagsläget snårigt med höga örter och täta buskage. Den 
norra delen av delområdet har tidigare redovisats i ängs- och hagmarks inventeringen, objekt 416.

Busk och trädskikt: Trädskiktet är utan tydlig dominans med grova tallar och oxlar som växer bland 
klenare ek, lönn, björk, asp, körsbär, apel, rönn, druvfl äder och vanlig fl äder. Igenväxningen visar sig 

Områdets indelning i delområden.
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genom det starka uppslaget av unga lövträd, där framförallt asp bilder täta bestånd och stora hallonsnår 
med enstaka nyponbuskar. 

Flora och fauna: I större delen av området fi nner man spritt gräsmarksväxter som knägräs, åkervädd, 
brudbröd, ängshavre, röllika, gökärt och ljung samt enstaka enbuskar vilket tyder på områdets tidigare 
användning som betesmark. Eldticka noterades på en äldre oxel.  

Naturvärdesbedömning: Svag värdekärna. Ängs- och hagmarksväxterna bidrar till naturvärdet 
som tillsammans med de äldre träden tyder på lång kontinuitet som beteshage. I ängs- och 
hagmarksinventeringen 1988 (Andersson 1995) fann man bland annat slåttergubbe, kattfot och 
vårbrodd trots tecken på igenväxning. I denna inventering bedömdes området ha naturvärdesklass 3. 
Delområdet kan utgöra goda marker för fjärilar om igenväxningen stoppas och markerna får betas 
igen. Död ved förekommer sparsamt i delområdet. 

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Området är i behov av restaurering då 
igenväxning hotar de befi ntliga naturvärdena. En rekommendation är att röja aspbestånden och de 
yngre lövträden för att sedan låta området åter betas.

Delområde 2 – Gammal betesmark med ädellöv vid Lilla Ingatorp (1,5 ha)

Allmän beskrivning: Ädellövskogen tar vid i sluttningen från den igenväxta beteshagen 
ned mot Hällebäckens klibbalsumpskog. Delområdet betades förr och redovisas i ängs- och 
hagmarksinventeringen, objekt 416.

Busk- och trädskikt: Ädellövskogen består främst av större lindar samt alm med inslag av hassel, 
druvfl äder, nypon och ungbjörk där den senare hotar att ta över. 

Flora och fauna: Markfl oran är relativt artfattig med arter som hallon och tuvtåtel. I huvudsak växer 
det annars en ganska artfattig lövskogsfl ora på marken.

Delområde 1. Snårig mark med täta hallon bestånd
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Naturvärdesbedömning: Svag värdekärna. Ädellövträd och närheten till klibbalsumpskogen 
gör området intressant för lövskogsfåglar som mindre hackspett och entita. Ängs- och 
hagmarksinventeringen, objekt 416, klassar delområdet till naturvärdesklass 3 med bedömningen 
att marken har långkontinuitet som öppen beteshage. Död ved förekommer sparsamt i delområdet. 
De nedre delarna ingår i Falköpings kommuns lövskogsinventering (objekt 6919) och ges här 
naturvärdesklass 3.

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Röjning av framförallt ungbjörk. Området 
bör ingå i sammanhängande beteshage med delområde 1.

Delområde 3 – Klibbalsumpskog vid Lilla Ingatorp (4,2 ha)

Allmän beskrivning: Klibbalsumpskogen växer längs med Hällebäcken i nordvästra delen av 
huvudområdet. Bäcken har ett naturligt lopp med fl ätverk av bäckfåror. Det ligger mycket block och 
död ved i bäcken vilka är rikligt mossbeklädda. I den centrala och östra delen av området är skogen 
bitvis översvämmad på grund av bäverdammar. Längst i öster har bäcken dikats och rätats ut och delar 
av klibbalsumpskogen har avverkats men klibbalen har en snabb återväxt. 

Busk- och trädskikt: Klibbalar med socklar växer i bäcken och i de östra delarna fi nns gott om riktigt 
gamla alar. I sluttningen i söder växer hassel. I det avverkade området är klibbalen yngre med inslag 
av björk. Längst i öst mot fuktängarna växer ett tätare granbestånd.

Flora och fauna: Ormbunkar växer där marken är frisk. Dominerande örter i området är framförallt 
strandklo, älggräs och blekbalsamin . Båtmossa och andra mossor växer rikligt i bäcken. Mossor 
och lavar redovisas separat i kapitel 5. Det växer också gott om humleblomster och sjöfräken. I den 
djupare dikade delen av Hällebäcken växer hästsvans. 

Naturvärdesbedömning: Värdekärna. Alsocklarna, stenarna och den döda veden utgör goda 
substrat för mossor. Delområdet är beskrivet av Mattias Lindholm i Lövskogar i Falköpings kommun 
2004, objekt 1311. Objektet är beskrivet som en klibbalsumpskog med naturvärdesklass 3 på grund 

Delområde 1. Grov oxel med föryngring av ask och björk.
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av mängden död ved och att skogen delvis betas. Större delen av sumpskogen är klassad som en 
nyckelbiotop i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Fri utveckling och fortsatt betesdrift på den 
mindre del som betas idag. 

 

Delområde 4 – Trädklädd naturbetesmark vid Lilla Ingatorp (1,6 ha)

Allmän beskrivning: Delområdet betas och består av ett jämnare parti äldre åkermark samt två 
lägre moränryggar. Beteshagen används delvis som skjutbana. Delområdet har kulturspår i form av 
stenmurar.

Busk och trädskikt: Träden är aggregerade på en moränås i ett björkdominerat trädbestånd 
tillsammans med enstaka tall och äldre sälg. En-, nypon- och hasselbuskar växer på den södra 
moränryggen i betesmarken. På den norra ryggen växer framförallt tall, gran och björk där fl ertalet 
nyligen avverkats. Ett glest tallbestånd tar vid i den norra delen av beteshagen.

Flora och fauna: Ängs- och hagmarksväxter som timjan, brudbröd, blodrot och jordtistel 
noterades på den södra moränryggen men saknas på de nu betade äldre åkrarna. Under ängs- och 
hagmarksinventeringen 1990 fann man ytterligare arter som gulmåra och bockrot.

Naturvärdesbedömning: Svag värdekärna. Ängs och hagmarksväxterna gör att området har vissa 
naturvärden. De saknas dock på de äldre åkrarna i norra delen. Delar av detta område är beskrivet 
av Mattias Lindholm i Lövskogar i Falköpings kommun 2004, objekt 1312, och bedömts ha 
naturvärdesklassen 3. Objektet är också beskrivet som en björkhage med naturvärdesklass 3 (del av 
område 406) i Ängs- och hagmarksinventeringen i Falköpings kommun med motiveringen att ett visst 
naturvärde fi nns i trädbeklädd betesmark.

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Fortsatt bete.

 

Delområde 3. Bäverdämmen med översvämmad klibbalsumpskog med alsocklar och 
sjöfräken.
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Delområde 5 – Betade fuktängar norr om Laggarebo och öster om Lilla Ingatorp (5,7 ha)

Allmän beskrivning: Delområdet ligger öster om skjutbanan och består av fl era betesfållor. Terrängen 
är huvudsakligen fl ack.

Busk och trädskikt: En kil med enbuskar, björk, asp och gran samt tall växer ut i den annars öppna 
fuktängen. Längs dikena runt betesfållorna växer björk och vide.  

Flora och fauna: I de centrala delarna fi nns en fuktäng där det växer blåsstarr, tåg, kråkklöver och 
tuvull. Den östra betesfållan är av högörtstyp och där växer framförallt älggräs. Här fi nns också ett 
viltvatten. I syd växer en högstarräng med inslag av bredkaveldun och svärdslilja i de omgärdande 
dikena. 

Naturvärdesbedömning: Svag värdekärna. Det är de betade fuktängarna som främst bidrar till 
naturvärdet. 

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Fortsatt bete men med högre betestryck.

 

Delområde 6 – Torra till friska betesmarker öster om Lilla Ingatorp (6,5 ha)

Allmän beskrivning: Delområdet består av två beteshagar vilka sträcker sig från fuktängarna i 
delområde 5 till Hällebäcken och norrut. Breda stenmurar kantar hagarna och marken sluttar böljande 
från höglänt mark norr om inventeringsområdet ner till bäcken. Trädvegetationen växer främst i 
sluttningen med gott om sandstensblock, liksom längs stenmurar och kulturlämningar. 

Busk- och trädskikt: Björk varvat med asp följer stenmurarna med enstaka inslag av gran. Sporadiska 
enbuskar växer i hagen och videbuskar tar vid i de fuktigaste partierna. Trädskiktet är tätare i öster.

Flora och Fauna: Hagen är väl betad med gräsmarksväxter som blodnäva, röllika, gråfi bblor, 
höstfi bblor och jordtistel samt stagg. Ned mot bäcken blir marken fuktigare och där växer det 
älggräs, kärrtistel och kråkklöver. I området har också hittats de rödlistade arterna månlåsbräken och 
klasefi bbla. 

Delområde 4. Trädbeklädd beteshage med en- och nyponbuskar.
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Naturvärdesbedömning: Svag värdekärna. Delområdet har naturvärden i form av ängs- och 
hagmarksväxter på mager betesmark. Kulturlämningar och stenmurar ger variation i beteslandskapet.

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Röjning av en del lövträd för att framhäva 
stenmurarna samt fortsatt bete.

Delområde 7 – Betad nyligen avverkad skog vid Laggarebo (3,1 ha) 

Allmän beskrivning: Delområdet ligger omedelbart väst och norr om Laggarebo och betas för 
tillfället av nötkreatur. Marken är nyligen avverkad och är blockrik med mycket uppstickande stubbar. 
Ett mindre lövskogsområde är dock kvarlämnat i sluttningen närmast Laggarebo. Här fi nns en mindre 
sandstensklev i nordsluttningen. 

Busk och trädskikt: Efter avverkningen står glest med tall och björk kvar samt enstaka unga granar 
och enar. 

Flora och fauna: På stenblocken växer det skogsmossor som kvast- och husmossa med enstaka 
kärlväxter som stensöta. Ormbunkar, kruståtel, blåbär och lingon utgör de vanligaste växterna på 
marken.  

Naturvärdesbedömning: Delområdet har inga särskilda naturvärden, det är ett utvecklingsområde. 

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Fortsatt bete med utveckling mot hagmark 
eller betad skog.

Delområde 5. Betade fuktängar av högstarrstyp med inslag av kärrtistel och bred kaveldun i 
dikena.
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Delområde 6. Beteshage med stenmurar, stagg och höstfi bblor.

Delområde 6. Ängs- och hagmark med trädkantade stenmurar och andra kulturlämningar.
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Delområde 8 – Hällebäckens dalgång, centrala delen (8,9 ha)

Allmän beskrivning: Hällebäcken rinner i inventeringsområdets norra kant från öst till väst. Detta 
delområde innefattar en längre sträcka av de centrala delarna av bäckens lopp. Hällebäcken är på 
fl era sätt intressant då bäcken fortfarande har kvar sitt fria lopp – den är i dessa delar helt opåverkad 
av dikning – och den rinner bitvis fram på steniga exponerade sandstenshällar. I östra delen av 
bäcken rinner vattnet över trappstegsformationer av sandsten. På fl era ställen når mindre betesfållor 
ner till bäcken vilket ger en öppnare karaktär utöver den annars dominerande blandskogen. Det är 
rikligt med död ved i bäckens dalgång i form av rotvältor, fallna äldre löv- och barrträd, fuktiga 
lågor och torrakor. Delområdet är klassat som ett område med naturvärden enligt Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering.

Busk- och trädskikt: Trädslagssammansättningen är varierande med äldre gran, tall, klibbal, björk, 
asp och sälg. I norr följs bäcken av en sandig sluttning där det i partier växer äldre tall. 

Flora och fauna: En varierad örtvegetation med bland annat ormbunkar, strandklo, vänderrot, 
älggräs, harsyra, kråkklöver, humleblomster, tussilago, hallon, kärrtistel samt äkta förgätmigej växer 
längs med bäcken. Kärrtistel dominerar delvis i de betade partierna och älggräs dominerar delvis i de 
obetade. Rikliga förekomster av signalarten rutlungmossa växer på de fuktiga blocken i bäcken och på 
bäcksidorna.  

Naturvärdesbedömning: Värdekärna. Objektet är ett av fl era kärnområden med höga naturvärden. 
Det är rikligt med död ved och varierande trädslagssammansättning både vad gäller den döda 
veden och de levande träden. Bäcken har kvar sitt naturliga och ursprungliga lopp. Partier av 
bäcken betas vilket ger ytterligare variation. Området är klassat som område med vissa naturvärden 
i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Hela området är klassat som våtmark (sumpskog) i 
våtmarksinventeringen och bedömts ha naturvärdesklass 2. 

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Fri utveckling. Betesfållorna som når ner till 
bäcken (vattentillgång) kan även i fortsättningen betas. Avverkningar skadar naturvärdena.

Delområde 7.  Bete i område där skogen avverkats  med föryngring av gran och björk samt 
enstaka äldre tallar.
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Delområde 9 – Betad talldominerad blandskog vid Laggarebo (4,8 ha)

Allmän beskrivning: Söder om fuktängarna i delområde 6 och söder om där Hällebäcken rinner ur 
skogen tar ett skogsbete vid. En äldre ägoväg går genom delområdet. Utmed vägen fi nns gott om stora 
myrstackar typiskt för skogar som betats och skötts genom plockhuggning under lång tid. Hällebäcken 
har fortfarande ett naturligt lopp i en del av detta område men rinner sen ut på fuktängarna och 
viltvattnet i väst. Här är Hällebäcken dikad och rätad. 

Busk och trädskikt: Trädslagssammansättningen är blandad med dominerande äldre tall och där 
framförallt gran, björk, asp och sälg har kommit upp på senare tid. Tätare bestånd av ung gran fi nns på 
ett par ställen och enbuskar växer sporadiskt.  

Flora och fauna: Området betas och marken täcks mestadels av gräs och låga örter. Stora och gamla 
myrstackar fi nns på fl era ställen. 

Naturvärdesbedömning: Värdekärna. Delområdet har naturvärden i form av äldre tallar och gräs och 
örtrik svål i fältskiktet. Skogsbetet tillhör en allt ovanligare form av betesdrift. 

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Fortsatt bete med visst uttag av träd för att 
behålla dess glesa karaktär med högre ljusinsläpp.

Delområde 10 – Djupedalskanjonen (5,1 ha)

Allmän beskrivning: Delområdet sträcker sig centralt i inventeringsområdet västerut mot 
Hällebäcken och avslutas norr om Laggarebo. Det är en dalgång som sänker sig som mest ca 20 
m nedom de plana markerna ovanför. I de sydöstra delarna fi nns sandstensklevar på båda sidorna, 
främst i den södra sluttningen. Själva sandstenskleven är dock endast någon eller några meter 
hög. Sandstensklevar följer kanjonen i söder till delområde 9. I östra delen där vattenfl ödet har sitt 
ursprung fi nns källor och källpåverkad mark bl.a. med en källkupol samt ytor med järnockrautfällning. 
Vattenfl ödet i Djupedalskanjonen är betydligt lägre än i Hällebäckens dalgång. Miljön är fuktig, snårig 

Delområde 8.  Hällebäcken rinner fram över trappstegs  formationer av sandsten.
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och det fi nns rikligt med död ved i olika dimensioner. Kanjonen delar sig längre mot nordväst i två 
förgreningar kring ett torrare parti tallskog. Detta torrare parti är under stark igenväxning av gran. 

Busk- och trädskikt: Äldre gles tallskog kantar krönen av kanjonen liksom i branten. I de fuktigare 
partierna tar löv träd vid som äldre asp och sälg men också gran, björk, och klibbal samt enstaka stora 
tallar. I kanjonen noterades två skyddsvärda träd, en tall och en klibbal på vardera nära två och en halv 
meter i omkrets. I botten av den blockrika sandstenskanjonen växer en äldre alsumpskog. 

Flora och fauna: Det växer framförallt sjöfräken, källarv, kråkklöver och rikligt med missne vilken 
breder ut sig längs med hela kanjonen. Under våtmarksinventeringen påträffades källört här. Det är 
gott om ormbunkar i branten och på sandstensklipporna noterades bland annat stensöta, ekbräken, 
stenbräken, svartbräken och märkligt nog gräsmarksväxter som liten blåklocka, vitmåra och 
hagfi bblor. På en grov granlåga noterades trådtickan. I alsumpskogen växer det rikligt med älggräs och 
ormbunkar. 

Naturvärdesbedömning: Värdekärna. Kanjonen utgör ett av fl era kärnområden med naturvärden 
som stora mängder död ved, unik karaktär i form av en kanjon med klippor av sandsten och 
skyddsvärda träd samt äldre alsumpskog. Källkupolen utgör ett ovanligt inslag med miljö för 
mossor och örter hemmahörande i källor. Området är klassat som nyckelbiotop i Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering. Nästan hela området är redovisat i våtmarksinventeringen som klass 2.

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: I huvudsak bör detta område fredas för bete. 
De fuktigaste partierna utgör en risk för djuren. Block och förrädiska sumphålor kan skada djuren. 
Trampskador är inte heller en önskvärd störning i detta område. Trädskiktet skadas av alla skogliga 
åtgärder och bör lämnas för fri utveckling.

Delområde 11 – Delvis avverkat skogsområde mellan Djupedal och Hällebäcken (4,5 ha)  

Allmän beskrivning: Området ligger mellan Djupedalskanjonen och Hällebäcken centralt i 
inventeringsområdet. Terrängen är plan och jordarna är magra då sandstenen ligger precis under det 

Delområde 9.  Betad tallskog med inslag av gran och björk där avsaknaden av ris är påtaglig. 
Detta är en biotop som kan stå som målbild för fl era andra områden i Hälleskogen-området.
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Delområde 10.  Branta sluttningar  med mossbeklädda stenar och god förekomst av död ved.

Delområde 10.  Exponerad sandsten med bland annat svartbräken, vitmåra, hagfi bblor och 
kryptogamer.



31

Översiktlig inventering av Laggarebo-området, Falköpings kommun

tunna jordtäcket. I de centrala delarna fi nns ett fuktigare parti.

Busk- och trädskikt: Stora delar i söder är påverkade av tidigare avverkningar. Skogen består av 
enstaka unga tallar med starkt uppslag av ungbjörk. Stubbar och rester från gallring är påtagliga inslag. 
Återväxten är långsam på de magra markerna. Tallmossen i den centrala delen domineras av ett mer 
intakt trädskikt. I de västra delarna fi nns en björksumpskog. 

Flora och fauna: Odon, ljung, lingon, stagg och renlavar täcker den torra sandstenen. I södra delen av 
skiftet fi nns en skogsväg där det växer rikligt med borsttåg.  

Naturvärdesbedömning: Utvecklingsområde. Delområdet hyser inga större naturvärden vad det 
gäller arter men det är av intresse då sandstensfönstret är väldigt påtagligt här. Det ligger centralt 
i inventeringsområdet och är ett utvecklingsområde. Tallmossen och björksumpskogen är skogligt 
mycket mer orörda. Stagg och borsttåg samt sparsamt med ris tyder på att marken tidigare varit 
betad.  

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Området skulle med fördel kunna ingå i ett 
större område med betad skog och med försiktig plockhuggning och borttagning av en del björk och 
gran. Grövre död ved bör lämnas.

Delområde 11.  Björkdominans på mager mark i ett fuktigare parti med tåg- och fräkenväxter.
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Delområde 12 – Tidigare betad tallskog norr och öster om Djupedalskanjonen (25,4 ha)

Allmän beskrivning: Delområdet sträcker sig från Hällebäckens östra delar ned till grusvägen och 
kalhygget i öst. Breda stenmurar sträcker sig genom skogen och ger denna en särskild karaktär. 
Skogen saknar spår av modernt skogsbruk. En skogskörväg har dock nyligen anlags från norr över 
Hällebäcken. Det fi nns inslag av död ved i form av döda enbuskar, lövträd och gott om torrakor och 
torrträd.  

Busk- och trädskikt: En gammal och gles talldominerad skog med större inslag av gran i norr mot 
Hällebäcken och i öst mot den täta granplanteringen. Sparsamt med unga lövträd men med inslag av 
björk samt asp i norr och söder. Enbuskar växer glest i skogen och den stora mängd döda enbuskar 
tyder på en tid då skogen var mer solbelyst.  

Flora och fauna: Marken domineras ställvis av renlavar med inslag av islandslav och lingon. Där 
växer också odon, kråkbär och blåbär. I de fuktigare partierna växer framförallt tuvull och vitmossor. 
Flertalet träd har påväxt av skägglavar och tagellavar. Spillkråkan hördes varnande i delområdet. Det 
fi nns också stora myrstackar.  

Naturvärdesbedömning: Värdekärna. Områdets karaktär i form av plockhuggen, tidigare betad 
tallskog utan spår av modernt skogsbruk där tallarna är gamla till väldigt gamla ger skogen ett mycket 
högt naturvärde. Den rödlistade talltickan noterades i delområdet och synes ha angripet stora delar 
av tall beståndet. De stora myrstackarna skvallrar om att skogen är av den typ man kan kalla äldre 
betespräglad bondeskog. 

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Granen utgör ett starkt hot mot den glesa 
tallskogen och behöver röjas bort. Att låta skogen betas kommer att förstärka områdets karaktär och 
naturvärden. Tallarna bör i stort sett lämnas utan åtgärd.

Delområde 11. En äldre skogsväg med borsttåg går genom ljungheden i ett område som 
tidigare avverkats.
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Delområde 12.  Tidigare betad äldre tallskog som hotas av  igenväxning med gran.

Delområde 12.  Stenmurar  i talldominerad skog med enbuskar och inslag av björk.
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Delområde 13 – Tallklädd beteshage norr om Vargamad (2,5 ha)

Allmän beskrivning: Delområdet ligger i nordost där Hällebäcken rinner in i inventeringsområdet. 
Beteshagen sträcker sig även ovanför bäcken, i sluttningen mot norr, utanför inventeringsområdet. 
Hagen betas av nötkreatur och är bitvis omgärdat av en stenmurar. Det fi nns i stort sett ingen död ved i 
hagen.  

Busk- och trädskikt: Glest med grova tallar, enstaka björkar och enbuskar samt ett trädlöst öppet 
parti.

Flora och fauna: Markvegetationen är artfattig med få inslag av örter. Enstaka jungfru Marie 
nycklar, gulmåra och framförallt hässlebrodd noterades i markskiktet. Marken visar inga tecken på 
gödselpåverkan.

Naturvärdesbedömning: Svag värdekärna. Trädklädd beteshage har ett naturvärde och de grova 
tallarna bidrar ytterligare till att ge detta område ett påtagligt naturvärde.

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Fortsatt bete med ett högre betestryck än nu. 
Då granen inte verkar ta fäste i hagen fi nns inget behov av röjning. 

Delområde 14 – Vitemosse och Hälleskogen mellan Grönelid och Vargamad (34,6 ha)

Allmän beskrivning: Delområdet är stort och av skiftande karaktär. Detta beror bl.a. på att det 
omfattar fl era fastigheter där markerna skötts på olika sätt. Delområdet sträcker sig från den större 
ägovägen centralt till områdets gräns i söder. Gallrad och intensivt skött granskog med kalhyggen 
gränsar i öst och nordost. Den östra delen präglas av en större avverkning där nu björk vuxit upp. 
Stubbar och körspår efter virkesdrivningen påminner om avverkningen. Marken är mestadels fast då 
sandstenen ligger alldeles under det tunna jordlagret. På sina ställen är sandstenen exponerad i form av 
hällar och block. Stenmurar byggda av sandsten går genom området. Fuktigare partier fi nns i söder och 
i väst i form av en tallmosse och en björksumpskog.  

Delområde 13.  Betesmark med glest med tall och ett gräsdominerat fältskikt.
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Delområde 14.  Tallmossen Vitemosse med torrakor.

Delområde 14.  Björk med tagellavar och skägglavar i blockrik terräng ute på den magra 
sandstenen.
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Busk- och trädskikt: Trädskiktet är dominerat av ung björk, med inslag av gran. Äldre tallar står 
glest utspridda med störst förekomst på och väster om Vitemosse. På tallmossen Vitemosse fi nns också 
gott om torrakor av tall. I väster övergår skogen gradvis åt en gles hällmarkstallskog som är under 
igenväxning av gran. I hällmarkstallskogen växer även sälg, asp, björk och rikligt med enbuskar. 
De senare visar på att skogen tidigare var mer öppen. I delområdets västra del fi nns ett litet öppet 
fattigkärr och i de sydligaste delarna övergår skogen i fuktigare typer med ungbjörk. Skog som ej 
avverkats har en struktur som är typisk för skog som betats och plockhuggits.

Flora och Fauna: Renlavar, ljung, lingon, odon och stagg, med inslag av borsttåg längs ägovägarna, 
karaktäriserar öppna torra partier. I de fuktigare partierna tar fl askstarr och hundstarr vid samt 
björnmossa. På tallmossen växer det främst ängs- och tuvull. Fattigkärret i väst är trädlöst och 
domineras av hundstarr, hirsstarr, ängsull och kråkklöver. Arter som blodrot, krypvide, sjöfräken, 
madrör, trådtåg, kärrtistel och ängsvädd påträffades också. I de fuktigaste partierna i söder dominerar 
pors och blåtåtel och här fi nns även vattenklöver. Det växte rikligt med tagellavar och skägglavar 
på fl era äldre björkar i delområdet. Den rödlistade kärlväxten mjukdån rapporterades vid tallmossen 
1986. 

Naturvärdesbedömning: Svag värdekärna. Tallskog med prägel av bete och plockhuggning och 
magra exponerade sandstenshällar är ovanliga i landskapet. 

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Förslagsvis bete av hela delområdet för att 
återfå en gles och ljus skog. Vissa röjningar och gallringar, främst av björk och gran kan snabba upp 
utvecklingen mot en gles skog.

Delområde 15 – Betade fuktängar i söder (4,9 ha)

Allmän beskrivning: Beteshagen är tuvig, mestadels fuktig med ett större torrare parti i norr. 
Terrängen är fl ack. En stängslad fägata leder från gårdarna i söder genom granskogen, delområde 18, 
till beteshagen och kantar denna. Fuktängarna är genomgående mindre intensivt betade än de torra 
markerna. Hagen kantas av en stenmur i öst.  

Delområde 15.  Torrare partier av betesmarken, enstaka kjolgranar samt mark med starr och 
ljung i fältskiktet.
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Busk- och trädskikt: Beteshagen saknar större träd men har, i de fuktigare partierna, ett starkt uppslag 
av ungbjörk med inslag av gran i syd och sydväst. Videbuskar växer också där det är fuktigt.

Flora och fauna: Betesmarken är artfattig med arter som ljung, gråfi bbla och stagg i de torrare 
partierna samt blodrot, och växelvis knapptåg och starrarter i de fuktigare.  

Naturvärdesbedömning: Värdekärna. Betade fuktängar på sandstenen ger en ytterligare variation 
till inventeringsområdets betesmarker. Då intill liggande fuktområden bedömdes vara artrika 
fjärilsmarker under våtmarksinventeringen bör detta delområde beaktas ur den synpunkten. Området 
(objekt 408) gavs i ängs- och hagmarksinventeringen naturvärdesklassen 2. Det är tillsammans med 
andra vätliknande fuktängar på sandsten också i redovisat i våtmarksinventeringen och på grund av 
markernas särprägel har dessa getts högsta naturvärdesklass.

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Röja björk och gran för att få bort det 
starkaste uppslaget i söder och fortsatt bete. Ett för starkt bete kan påverka fjärilsfaunan negativt.

Delområde 16 – Blandskog med tydligare prägel av skogsbruk norr om Grönelid (6,5 
ha)

Allmän beskrivning: Skiftet ligger norr om de betade fuktängarna, delområde 15, och sträcker sig till 
Djupedalskanjonen, delområde 10. Stenmurar fi nns i området och marken har spår efter ett småskaligt 
skogsbruk i form av körvägar, mindre gallringar och spridda stubbar. Sandstenshällen är exponerad på 
fl era ställen. 

Busk- och trädskikt: Delområdet är en blandskog som domineras av björk med mycket gran och med 
ett större inslag av äldre tall i norr mot Djupedalskanjonen. Äldre sälg och asp samt enbuskar fi nns 
också. Skogen är under långsam igenväxning och det är ställvis tätt och snårigt. 

Flora och fauna: Örtvegetationen är varierande med humleblomster och ormbunkar på fuktigare 
mark, blåbär, lingon och ljung på torrare mark. Där sandstenen ställvis är blöt och exponerad tar starr 
och tågväxter vid.  

Delområde 16.  Gräsrik mark i gles blandskog med ung gran, björk och sälg.
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Naturvärdesbedömning: Utvecklingsområde. Delområdet hyser inga särskilda naturvärden men är 
viktig då det ligger centralt i området och gränsar mot ett viktigt kärnområde, Djupedalskanjonen.

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Skogsbete och till viss del röjning av gran 
för att bibehålla den glesa tallskogen, kan göras i de norra partierna.

 

Delområde 17 – Brukad skogsmark med fuktängar vid Grönelid (9,2 ha)

Allmän beskrivning: Delområdet sträcker sig från inventeringsområdets södra gräns, väster om 
betade fuktängen, delområde 15, till Djupedalskanjonen, delområde 10, i norr. I söder är marken 
fuktigare med öppna fuktängar och i norr där marken är torrare är tallskogen gles och med spår av 
småskaligt skogsbruk. I de norra delarna fi nns körspår efter en mindre skogsmaskin vilket tillsammans 
med enstaka spridda stubbar tyder på ett enklare plockskogsbruk. 

Busk- och trädskikt: I söder är skogen mer öppen med fuktängar där det växer sälg, videbuskar och 
björk. Ett betydligt fuktigare parti med sumpskog av klibbal, björk och enstaka tall med död ved växer 
i de centrala delarna. Ett par tallar är vindfällda och lutar mot de andra träden. På de torrare partierna 
kring fuktängarna står äldre tallar tillsammans med gran, björk och rikligt med enbuskar. Den norra 
delen är torr och domineras av äldre tall men är nu under igenväxning där gran och björk tränger sig 
starkt fram. Här växer också enstaka äldre asp och sälg samt druvfl äder.  

Flora och fauna: Fuktängarna karaktäriseras av högörter som älggräs, tågväxter, kråkklöver och 
kärrtistel. I de torra partierna i söder växer det ljung, stagg, röllika och tuvtåtel. I en mindre körväg i 
nordlig riktning växer det gott om tåg. I norr är ljung och blåbär dominerande samt bredare mattor av 
starr och lingon där jordmånen är som tunnast. Eldticka på sälg noterades också. I sumpskogen växte 
det gott om mossor och lavar på både mark, socklar, död ved och träd. Spillning och klövavtryck av 
älg tyder på att dessa vistas mycket i området. Spillkråkan hördes under fältbesök i delområdet.  

Naturvärdesbedömning: Värdekärna. Delområdet har stort inslag av död ved, framförallt i 
nyckelbiotopen. Markerna i söder med enbuskar, röllika och stagg vittnar om tidigare betad öppen 

Delområde 17. Högörtäng med dominans av älggräs.
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mark på fuktig mark med tunna jordlager. De stora grova tallarna i norr med inslag av enbuskar visar 
att skogen varit öppen med skogsbete. Fortfarande bedrivs här ett småskaligt plockbruk. Centralt i 
delområdet fi nns ett område med vissa naturvärden enligt SKS nyckelbiotopsinventering. Området 
bedömdes ha högsta naturvärde under våtmarksinventeringen, objekt 8D2D10. Ett område har klassats 
som område med vissa naturvärden i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. De mest öppna 
delarna av området ingick också i ängs- och hagmarksinventeringen.

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Fortsatt småskaligt skogsbruk med röjning 
för att få bort en stor del av asp och björk föryngringen. Delområdet bör också ingå i ett större 
sammanhängande skogsbete vilket också rekommenderades under våtmarksinventeringen för att 
bibehålla naturvärdena.

Delområde 18 – Tallskog, lövsumpskogar och blockrik granskog i söder (9,1 ha)

Allmän beskrivning: Delområdet ligger söder om den betade fuktängen, delområde 15. Miljön 
varierar från torr förhållandevis öppen mark till yngre tätare granskog blandat med lövsumpskogar 
och tallbestånd. Terrängen är delvis blockrik där vatten rör sig mellan två partier av blockansamlingar 
i vilket det växer en alsumpskog. I delområdet fi nns det även stenmurar med rester av ängs- och 
hagmarksväxter och en mindre trädbeklädd beteshage.  

Busk- och trädskikt: I väst dominerar tallskog med enbuskar. Denna del växer nu igen med gran, 
björk och asp. Gran växer också på blockansamlingarna med ett litet inslag av lövträd. Mellan 
partierna med block, där marken är källpåverkad, växer en klibbalsumpskog med äldre träd och en 
sumpskog med både klibbal och björk av yngre ålder. I öst leder en grusväg in i området genom en 
beteshage där det växer glest med grova tallar. Utanför beteshagen växer en blandskog med varierad 
åldersstruktur. Där växer bland annat druvfl äder, ung ek, äldre asp, grova tallar och gran i olika 
åldrar.  

Delområde 17.  Fallen torraka i en gräsrik skog. 
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Flora och fauna: Vid beteshagen växer bland annat ängsvädd, renfana, hundäxing. Sumpskogarna är 
av högörtstyp med växter som strandklo, älggräs och ormbunkar. I den unga granskogen är det fattigt 
med växter. I tallskogspartierna tar lingon och blåbär vid. I det sydvästra hörnet av delområdet, utanför 
skogen, växer det ängs- och hagmarksväxter som blodrot, liten blåklocka, gråfi bblor, röllika, harstarr, 
hirsstarr och höstfi bblor. Längs stenmuren mot åkern växer det rikligt med hallon och nässlor.   

Naturvärdesbedömning: Svag värdekärna. Resterna efter ett glest tallskogsbete med ängs- och 
hagmarksväxter i skogskanten har ett naturvärde och där sumpskogarna med intill liggande 
granbestånd har genererat död ved. 

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: För att bibehålla ett glest tallskogsbestånd 
och bedriva bete behöver björkslyet röjas och en större del av granarna tas bort. För partierna med 
sumpskog och gran på blockrik mark är fri utveckling ett gott alternativ. Skogskanten med ängs- och 
hagmarksväxter behöver betas för att inte förlora hagmarksfl oran.  

Delområde 19 – Tallskog med karaktär av skogsbete norr om Grönelid (6,1 ha)  

Allmän beskrivning: Delområdet ligger i sydvästra hörnet av sandstensfönstret vid Grönelid. Det 
fi nns spår efter röjning av enbuskar och delområdet kantar till en tät granskog och ett nyligen avverkat 
område. Den norra delen är bitvis öppen med sparade äldre lövträd efter försiktig avverkning. 

Busk- och trädskikt: Tallskogen är gles med inslag av gran och björk. En del av enbuskarna har röjts 
bort men enstaka exemplar står kvar. De norra delarna är mer varierande med betydligt större inslag av 
äldre lövträd som asp och sälg samt yngre ek och gran.  

Flora och fauna: Renlavar, lingon, blåbär och ekbräken är typiska inslag i de södra delarna. I de 
fuktigare partierna i norr med mer inslag av lövträd växer det framförallt humleblomster, ormbunkar 
och hallon.  

Delområde 18. Björk- och alsumpskog med högörter och ett litet slingrande vattendrag.
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Delområde 18.  Mager mark med gråfi bblor och stagg.

Delområde 19.  En röjd öppning i blandskogen där lövträd har sparats.
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Naturvärdesbedömning: Svag värdekärna. Tallskogen med sin prägel av skogsbete bidrar ytterligare 
till inventeringsområdets karaktär av betad skog. Död ved fi nns framförallt i den norra delen. 
Delområdet kan bidra till ett större sammanhängande område av betad gles tallskog samt partier av 
betad lövskog. Här fi nns ett av de större inslagen äldre asp och sälg för hela området.  

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Skogsbete på samma sätt som i stora delar 
av inventeringsområdet. För att bedriva bete behöver granen hållas tillbaka samt tätare bestånd av ung 
asp och björk glesas ut. 

Delområde 20 – Buskrik ungskog och lövdominerad sumpskog sydöst om Laggarebo (2,1 ha)

Allmän beskrivning: Delområdet följer åkrarna norr ut mot Djupedalskanjonen. Marken är relativt 
jämn för att sedan slutta ned mot Djupedalskanjonen i norr. En större maskin har kört igenom 
delområdet vilket resulterat i djupa, fuktiga körspår. Karakteristiskt för delområdet är att det har en 
avvikande trädsammansättning jämfört med övriga delområden. 

Busk- och trädskikt: Trädskiktet är av väldigt varierad karaktär och ålder. Ung björk och gran 
dominerar med inslag av fl era äldre fågelbärsträd. Där växer också tall, sälg, ek, asp, ask, oxel och 
rönn men av betydligt lägre ålder. De fl esta träd är unga med ett par äldre exemplar av framförallt 
körsbär. Buskskiktet utgörs främst videbuskar och druvfl äder samt täta bestånd av ungbjörk. 

Flora och fauna: Tuvtåtel, tåg och bergrör tillsammans med nässlor och hallon bildar bestånd längs 
med körvägen. Det växer också ormbunkar, humleblomster, tåg och kärrtistel sporadiskt. Eldticka 
noterades i delområdet.  

Naturvärdesbedömning: Utvecklingsområde. Delområdet, liksom delområde 1, med blommande 
körsbär och druvfl äder kan bli viktiga insektsmarker. Död ved fi nns av framförallt äldre sälg och 
körsbär.

Delområde 20. En stor variation av lövträd med ask, asp, ek, oxel, körsbär och sälg samt en 
frodig buskvegetation.
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Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: Marken är starkt igenväxt och väldigt snårig 
och är därför i behov av restaurering om bete ska införas. Det behövs röjas bort ungsly av framförallt 
björk, gran och vide för att sedan spara de äldre körsbären och sälgarna tillsammans med ek och 
fl äderbuskar.

 

Delområde 21 – Hästbete mellan Laggarebo och åkrarna (4,4 ha)

Allmän beskrivning: Hästhagen är belägen mellan Laggarebo och åkrarna. Beteshävden är delvis 
svag med igenväxta partier centralt i hästhagen. Delområdet ligger delvis på sandstensgrund. 
Stenmurar sträcker sig runt stora delar av hagen. 

Busk- och trädskikt: Björk och tall dominerar trädskiktet med enstaka alm. Enbuskar växer 
framförallt i norr närmast Laggarebo. Centralt i beteshagen växer en stor aspklon vilken dominerar 
stora delar av hagen. I sydväst kantar hagen till tät barrskog.

Flora och fauna: I de torrare partierna växer ljung, gråfi bbla, teveronika, röllika och smultron. Där 
beteshävden är låg växer knylhavre. Ytterligare växter är svartkämpar, vitklöver, nysört, skogsnoppa, 
fyrkantig johannesört, ängsfryle, daggkåpa och grässtjärnblomma. Ställvis i fuktiga partier växer också 
veketåg. Ängs- och hagmarksinventeringen ( Andersson 1995) fann här jordtistel, vårbrodd, darrgräs, 
backtimjan, gökärt, rödkämpe, brudbröd och liten blåklocka.

Naturvärdesbedömning: Ängs och hagmarksinventeringen, objekt 414, bedömde området till 
naturvärdesklass 3. Svag hävd är troligen anledningen till en utarmad markfl ora. Avsaknaden av ängs- 
och hagmarksväxter och igenväxta partier gör att delområdet saknar högre naturvärden idag. Området 
bedöms därför till ett utvecklingsområde. 

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald: En röjning av lövuppslaget och ett högre 
betestryck på hela delområdet kan på sikt verka gynnande för en artrik markfl ora.

Delområde 21. Ett glest trädskikt av tall, asp och björk med ett starkt uppslag av löv.
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Områden med låga naturvärden 

Starkt påverkade betesmarker

Betesmarker närmast skjutbanan i nordväst anses ha låga naturvärden. Markerna är kulturpåverkade 
och här fi nns mycket tall och gran. Här har också träd avverkats på senare tid. Enstaka tall och gran 
står kvar bland stubbar.

Åkrar

Åkrar vid Lilla Ingatorp och söder om Laggarebo samt mindre åkerfält i norr har också bedömts ha 
låga naturvärden och har dåliga förutsättningar för utveckling. 

Områden starkt påverkade av intensivt skogsbruk

Nyligen avverkade områden i sydväst och stora delar i öst anses inte vara av intresse för 
naturvården. Granplanteringar vid Laggarebo och Vargamad i öst har också låga naturvärden. Dessa 
granplanteringar har ett ensartat, likåldrigt trädskikt med föga utvecklat fältskikt. Vanligen fi nns ingen 
död ved och inga gamla träd.
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Karta över områden med särskilda värden (markerat med gult) och områden med låga 
naturvärden (streckat). Område med rött är det inventerade området.
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7. Naturvärdesobjekt

I detta kapitel ges en beskrivning av de naturvärdeobjekt som identifi erats och avgränsats. Här 
beskrivs också de värdestrukturer och värdeelement som förekommer i dessa. Se karta sidan 47 och 
bilaga 5 för detaljerad karta över objekten. Ett naturvärdesobjekt kan vara ett helt delområde men i 
fl era fall är ett naturvärdesobjekt en del av ett delområde. Naturvärdesobjekten utgör ofta de viktiga 
delar av ett område som gjort att delområdet i sin helhet klassats som ett värdekärna. I denna del ges 
värdeobjekten en värdeklass enligt SIS standard för naturvärdesinventering. En övergripande karaktär 
i nästan hela inventeringsområdet är att det är präglat av utmarksbete och att trakthyggesbruket inte 
präglat mer än begränsade delar. Variationen av betesmarker, sumpskogar, betespräglade tallskogar, 
kanjoner, fuktängar och bäckfåror utgör tillsammans en mångfald av biotoper och mikrohabitat. 
Död ved är återkommande i de fl esta delområden med träd men har betydligt större förekomster 
i naturvärdesobjekten bortsett från beteshagarna. Trots att markanvändningshistorian har format 
skogarna är stora delar av Hällebäcken intakt med en i stort opåverkad bäckfåra i de mellersta delarna. 
De betespräglade tallskogarna är idag naturvärdesobjekt där den tidigare markanvändningen har varit 
en förutsättning för de stora tallarna att växa till sig i en betad skog utan större konkurrens. 

1. Hällebäcken, delområde 8 (7,0 ha)

Området har en opåverkad bäckfåra, ställvis betade bäcksidor, olikåldrig skog med äldre träd, bitvis 
äldre orörda lövbestånd.  

Värdeelement i form av rotvältor, rikligt med död ved, socklar och gott om exponerad sandsten i och 
utanför vattnet. I bäcken fi nns trappstensformade terrasser av sandsten. Intressanta arter är bland annat 
blek stjärnmossa, stor revmossa och rutlungmossa. Rikliga mängder av rutlungmossa indikerar alltid 
höga naturvärden och till stora delar ostörd hydrologi.

Naturvärdesklass 2. Området bedöms ha mycket höga naturvärden för skogskryptogamer särskilt 
sådana knutna till rinnande vatten.

Hällebäckens dalgång. Här ingående i en betesfålla vilket ger vatten till djuren.
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2. Djupedalskanjonen (6,3 ha)

Området är källpåverkat och här fi nns olikåldrig, bitvis skogligt orörd skog.  

Värdeelement i kanjonen är järnockrakällor, källkupol, sandstensklevar, den rikliga mängden död ved 
av olika karaktär som fuktiga lågor, solexponerade lågor och torrakor samt grova gamla träd. Området 
bedöms ha mycket högt naturvärde för kryptogamer och kärlväxter knutna till källpåverkan samt de 
unika sandstensklevarna. Två skyddsvärda träd noterades i objektet. 

Naturvärdesklass 2.

Översiktskarta över värdeobjekten.
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I Hällebäckens botten fi nns ställvis stora mängder av sten, främst sandsten. 

Värdeelement mycket grov granlåga med artrik kryptogamfl ora, trådticka noterades vid 
trädbasen. Djupedal.
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3. Alsumpskog vid Lilla Ingatorp (2,5 ha)

Värdeelement i form av solexponerad död ved, fuktig död ved, socklar, stenar i bäck, rotvältor, 
exponerade rötter. Den orörda bäckfåran i större delen av området med fl era bäckfåror bidrar till 
naturvärdet. Våtmarksinventeringen bedömde alsumpskogen till ett område i högsta naturvärdesklass. 
Efter de dryga 25 år som gått sen våtmarksinventeringen har alsumpskogen mognat ytterligare 
och genererat mer död ved och större socklar. Inventeringen av lövskogar i Falköpings kommun 
2004 bedömde klibbalsumpskogen till naturvärdesklass 3. Området är klassat som nyckelbiotop i 
Skogsstyrelsen nyckelbiotopsinventering. 

Naturvärdesklass 2.

Stenrik bäckfåra med död ved 
och grenar i vattendraget. 
Klibbalsumpskog vid Lilla 
Ingatorp, värdeobjekt 3.
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4. Lövsumpskog SÖ om Laggarebo (1,1 ha)

Ett fuktigt parti med sumpskog av klibbal, björk och enstaka tall med död ved. Området är klassat som 
område med naturvärden i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Naturvärdesklass 3.

5. Lövsumpskog nära Grönelid (0,4 ha)

Ett källvattenpåverkat område i blockrik mark med bitvis äldre sumpskog av klibbal och björk.

Naturvärdesklass 3.

6. Igenväxta betesmarker S om Lilla Ingatorp (3,8 ha)

Ett förhållandevis igenväxt område där det fortfarande fi nns en del gräsmarksväxter. Det fi nns 
också gott om blommande träd och buskar. Värdeelement är några äldre oxlar samt ett par gamla 
odlingsrösen. Under ängs- och hagmarksinventeringen noterades slåttergubbe i detta område. Det gavs 
då naturvärdesklass 3. En förutsättning för att områdets värden ska bevaras är att det snarast röjs och 
att hävden återupptas.

Naturvärdesklass 3.

7. Betesmarker Ö om Lilla Ingatorp (1,1 ha)

Betesmarken domineras av ett par moränryggar med äldre björk och en del tallar. Området är i norr 
delvis gallrat. Det fi nns en hel del gräsmarksväxter i området. Här fi nns element som stenmurar och 

Översvämmad klibbalskog med välutvecklade socklar av klibbal. Värdeobjekt 3.
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gamla träd. Objektet är också beskrivet som en björkhage med naturvärdesklass 3 (del av område 406) 
i Ängs- och hagmarksinventeringen i Falköpings kommun

Naturvärdesklass 3.

8. Betade fukt- och torrängar på sandsten N om Grönelid (4,9 ha)

Betesmarkerna ligger på en gammal utmark som idag är en öppen beteshage av säregen karaktär med 
ett tunt jordlager och ställvis fuktiga vätar utan påverkan av konstgödsling. Markerna är i huvudsak 
vad gäller kärlväxter artfattiga. Värdena i delområdet är framförallt markanvändningshistorian 
som äldre utmark och det tunna jordlagret på sandstensfönstret vilket gör området säreget 
i Falbygden. Värdeelement fi nns i form av stenmurar, vätar och exponerad sandsten. Ängs 
och hagmarksinventeringen i Falköpings kommun bedömde området till naturvärdesklass 
2 och rekommenderade med stor tyngd att låta hela objekt 408 delobjekt 4, betas igen. 
Våtmarksinventeringen gav våtmarker i och kring delområdena 15 och 17 högsta naturvärde på grund 
av dess särskilda prägel och noterades ha en stor fjärilsrikedom. 

Naturvärdesklass 2. 

9. Kantzon mot åkrar vid Grönelid (0,3 ha)

Delområdet ligger söder om den betade fuktängen, delområde 15, värdeobjekt 8. I Detta är en kantzon 
mellan skogsmark och åkermark med en del gräsmarksväxter. Marken har troligen varit del av ett 
större utmarksbete likt stora delar av inventeringsområdet. Området är beläget i ett gynnsamt söderläge 
vilket skapar ett varmt och torrt mikroklimat. Sandstenen och det tunna jordlagret gör området magert. 
Av värdelement fi nns stenmurar. Området riskerar att växa igen med gran.

Naturvärdesklass 3. 

Betat område Ö om Lilla Ingatorp. Värdeobjekt 7.
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10. Betesmarker norr om Hällebäcken (3,4 ha)

Relativt stor betesmark på plan mark i söder med sluttningar upp mot högre mark i norr. Breda 
stenmurar kantar hagarna. Det fi nns gott om träd i hagen, främst utmed stenmurar och ägogränser. Det 
fi nns ganska gott om gräsmarksväxter, även rödlistade arter är påträffade. En viss gallring av träden är 
viktig för att bevara naturvärdena.

Naturvärdesklass 3.

11. Tidigare betad tallskog (11,2 ha)

Naturvärdes objekt 11 en stor del av delområde 12 och utgör den äldsta och största sammanhängande 
tallskogen i inventeringsområdet med fl era tallar upp emot 140 år. Flera av träden har god påväxt 
av skägglav och tagellav. Den platta sandstensgrunden och det tunna jordlagret gör marken torr och 
näringsfattig. Det glesa trädskiktet ger ett gott ljusinsläpp. Längs ägogränserna sträcker sig stenmurar 
genom skogen. Objektet har ingått i ett större utmarksvete och ett småskaligt skogsbruk har bedrivits 
men av detta syns mycket lite idag. Värdeelement i form av död ved fi nns i grova lågor och torrakor 
av tall. Gammal tall är ett viktigt värdeelement. Talltickan noterades i objektet och fl ertalet tallar visar 
tecken på att vara angripna av svampen. Hålhäckande fåglar förekommer i området. Ett vanligt inslag i 
tallskogen är stora myrstackar. Objektet bör ses som en målbild för stora delar av inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass 2.

12. Igenväxta betesmarker på sandsten N om Grönelid (4,3 ha)

Detta område är trots ohävd och igenväxning starkt påverkat av sin historia på som utmarksbete. Det 
tunna jordlagret på sandstenen har gjort att igenväxningen har gått långsamt. I huvudsak är markerna 
fuktiga. Området ingår i såväl ängs- och hagmarksinventeringen som våtmarksinventeringen och har 
där givits högt respektive högsta naturvärde. En förutsättning för att området ska bevara naturvärden 

Värdeobjekt 8. Välbetat område på torr och mager mark.
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är att det röjs och betas. Det var åtminstone förr bra fjärilsmarker, detta då beroende på att området ej 
betades, men fortfarande hade en mängd gräsmarksväxter kvar. Ett förnyat bete bör därför inte vara för 
högt.

Naturvärdesklass 3.

Kantzon mot åkermark. Torr och mager mark med gräsmarksvegetation. Värdeobjekt 9.

Värdeobjekt 8. Fuktigt område med lägre betestryck.
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13. Skogsbete Ö om Laggarebo (2,6 ha)

Ett skogsbete med blandad tall och gran med inslag av björk, asp och sälg. I området löper en gammal 
ägoväg. Det fi nns en del stora myrstackar. Värdelement är också gammal tall och stenmurar. Skogen 
har skötts genom plockhuggning och det fi nns inga spår av modernt skogsbruk.

Naturvärdesklass 3.

 

Värdeobjekt 11. Äldre tallskog 
på mager mark. I stora delar är 
skogen präglad av utmarksbete.
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8. Naturvårdsarter

I detta avsnitt ges en sammanställning av naturvårdsarter som påträffats i området. Sammanställningen 
bygger både på egna observationer och vad som kan fås fram ur databaser och internet.

Naturvårdsarter är:

• Skyddade arter (d.v.s. arter som omfattas av Artskyddsförordningen, föreslås av Naturvårdsverket 
och beslutas av Sveriges Riksdag)

• Typiska arter (beslutas av EU-kommissionen)

• Rödlistade arter (utarbetas av ArtDatabanken)

• Signalarter (arter som Skogsstyrelsen utarbetat för skog – för andra naturtyper saknas sådana listor, 
men här inkluderas även arter som använts som indikatorarter i ängs- och hagmarksinventeringen och 
ängs- och betesinventeringen) 

I denna redovisning har vi inte behandlat skyddade arter generellt och ej heller typiska arter. 

8.1. Rödlistade arter

Fåglar

Carpodacus erythrinus, rosenfi nk (VU). Ingatorp, 1995-06-22, Jan Mogol.

Dendrocopos minor, mindre hackspett (NT). Hällebäckens dalgång, 2013-10-25.

Jynx torquilla, göktyta (NT). Ingatorp, 1994-05-28, Jan Mogol.

Locustella naevia, gräshoppsångare (NT). Ingatorp, 2012-06-02, Dick Strecker.

Kärlväxter

Arnica montana, slåttergubbe (NT). Noterad 1988 under ängs- och hagmarksinventeringen i delobjekt 
416 av Benny Lönn. Även noterad i kärr och enbuskmarker 300 m ONO om Grönelid, 1986-06-24, 
Lennart Sundh.

Botrychium lunaria, månlåsbräken (NT). Betesmark m.m. 300 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, 
Lennart Sundh.

Crepis praemorsa, klasefi bbla (NT). Betesmark m.m. 300 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart 
Sundh.

Galeopsis ladanum, mjukdån (NT). Kärr, åkerkanter m.m. i och vid Hälleskogen, 1986-07-14, Lennart 
Sundh.

Svampar

Phellinus pini, tallticka (NT). Tallskog nordost om Djupedalskanjonen, 2013-10-25.
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8.2. Skogliga signalarter

Kärlväxter

Calla palustris, missne. Sumpskog N om området kallat Bränslen (NB08D2d02:1), Sätuna 5:8, 1996-
07-18, Bo Kindbom.

Cardamine amara, bäckbräsma. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, 
Lennart Sundh.

Mossor

Bazzania trilobata, stor revmossa. Hällebäckens dalgång, centrala delen, 2003-11-07, Bertil Jannert.

Conocephalum sp., rutlungmossa. Noterad ganska rikligt utmed Hällebäcken. Även känd tidigare 
härfrån, 2003-11-07, Bertil Jannert.

Herzogiella seligeri, stubbspretmossa. Alkärr med hägg (08D2d01), 1996-07-17, Bo Kindbom. Även 
noterad i Djupedal under denna inventering.

Leucobryum glaucum, blåmossa. Hällebäcken (08D2d05), 1996-07-18, Bo Kindbom.

Mnium stellare, blek stjärnmossa. Noterad i Djupedal under denna inventering på nordvända 
sandstensklippor. Även tidigare noterad i Djupedal och Hällebäckens dalgång, centrala delen, 2002-
11-18 respektive 2003-11-07, Bertil Jannert, Per-Arne Arulf. 

Nowellia curvifolia, långfl iksmossa. Noterad tämligen frekvent i Djupedal och sparsamt i 
Hällebäckens dalgång, centrala delen. Noterad tidigare i Hällebäcken (NV08D2d05), Sätuna 2:8, 
1996-07-18, Bo Kindbom.

Plagiothecium undulatum, vågig sidenmossa. Noterad i Hällebäckens dalgång, centrala delen, under 
inventeringen.

Porella platyphylla, trädporella. Noterad under inventeringen i Djupedal, 2013-10-25.

Pseudobryum cinclidioides, källpraktmossa. Noterad 2013-10-25 i Djupedal under inventeringen.

Rhytidiadelphus loreus, västlig hakmossa. Noterad 2013-10-25 på blocken i Djupedals sluttningar. 
Noterad tidigare under nyckelbiotopsinventeringen i Hällebäcken (NV08D2d05), Sätuna 2:8, 1996-07-
18, Bo Kindbom samt av Bertil Jannert och Per-Arne Arulf i Djupedal (2002-11-18) och Hällebäckens 
dalgång (2003-11-07).

Tortella tortuosa, kruskalkmossa. Noterad i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp under inventeringen. 
Tidigare noterad i Hällebäckens dalgång, 2003-11-07, Bertil Jannert.

Ulota crispa, krushättemossa. Noterad på rönn och sälg i Djupedal under inventeringen (2013-10-25). 
Även noterad i klibbalsskogen vid Lilla Ingatorp under nyckelbiotopsinventeringen (08D2d01), 1996-
07-17, Bo Kindbom.

Lavar

Arthonia spadicea, vinfl äck. Noterad under inventeringen i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp 
(2013-11-04).
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Collema fl accidum, slanklav. Noterad på block och trädbaser i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp 
under inventeringen (2013-11-04).

Leptogium lichenoides, traslav. Noterad på block i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp under 
inventeringen (2013-11-04).

Sphaerophorus globosus, korallav. Noterad i Djupedal under inventeringen (2013-10-25). Även 
noterad här under nyckelbiotopsinventeringen 1996-07-18, Bo Kindbom, 

Svampar

Climacocystis borealis, trådticka. Djupedalskanjonen öster om Laggarebo, 2013-09-12.

Lactarius zonarioides, granriska. Alkärr med hägg (08D2d01), 1996-07-17, Skogsstyrelsen, Bo 
Kindbom

8.3. Indikatorarter och andra arter som regionalt indikerar högre 
naturvärde

Fåglar

Dryocopus martius, spillkråka, 500 m N om Grönelid, 2013-09-12.

Picus viridis, gröngöling, Tallskog öster om Djupedalskanjonen, 2013-10-25.

Kärlväxter

Ajuga pyramidalis, blåsuga. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart 
Sundh.

Antennaria dioica, kattfot. Noterad 1988 i ängs- och hagmarksobjektet 408 av Benny Lönn. Kärr och 
enbuskmarker 300 m ONO om Grönelid, 1986-06-24, Lennart Sundh.

Anthoxanthum odoratum, sydvårbrodd. Noterad 1988 i fl era av gräsmarkerna under ängs- och 
hagmarksinventeringen av Benny Lönn. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-
10, Lennart Sundh.

Avenula pratensis, ängshavre. Noterad 1988 under ängs- och hagmarksinventeringen i objekt 416 av 
Benny Lönn. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart Sundh.

Briza media, darrgräs. Noterad 1988 under ängs- och hagmarksinventeringen i objekt 414 av Benny 
Lönn. Betesmark m.m. 300 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart Sundh.

Calluna vulgaris, ljung. Vanlig i skogsmarkerna. Noterad 1988 i fl era gräsmarker under ängs- och 
hagmarksinventeringen av Benny Lönn. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-
10, Lennart Sundh.

Campanula rotundifolia, liten blåklocka. Växte i sandstensklevarna i Djupedal 2013. Noterad 1988 i 
fl era gräsmarker under ängs- och hagmarksinventeringen av Benny Lönn. Barrskog N om Grönelid, 
1986-06-24, Christer Larsson.

Cardamine pratensis, ängsbräsma. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, 
Lennart Sundh.
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Carex fl acca, slankstarr. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart 
Sundh.

Carex leporina, harstarr. Noterad 1988 och 1990 i fl era gräsmarker under ängs- och 
hagmarksinventeringen av Benny Lönn och Leif Andersson. Betesmark m.m. 300 m SO om Jonstorp, 
1986-06-10, Lennart Sundh.

Carex panicea, hirsstarr. Noterad 1988 i fl era gräsmarker under ängs- och hagmarksinventeringen av 
Benny Lönn. Betesmark m.m. 300 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart Sundh.

Centaurea jacea, rödklint. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart 
Sundh.

Cirsium acaule, jordtistel. Noterad i trädbeklädd naturbetesmark vid Lilla Ingatorp, 2013-09-12. Här 
(objekt 406) även noterad under ängs- och hagmarksinventeringen 1988 av Benny Lönn.

Dactylorhiza maculata subsp. maculata, Jungfru Marie nycklar. Betesmark m.m. 300 m SO om 
Jonstorp, 1986-06-10, Lennart Sundh.

Danthonia decumbens, knägräs. Noterad 1990 under ängs- och hagmarksinventeringen i objekt 408 av 
Leif Andersson.

Filipendula vulgaris, brudbröd. Noterad 1988 i fl era gräsmarker under ängs- och 
hagmarksinventeringen av Benny Lönn. Betesmark m.m. 300 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart 
Sundh.

Galium uliginosum, sumpmåra. Noterad 1990 under ängs- och hagmarksinventeringen i objekt 408 av 
Leif Andersson. Betesmark m.m. 300 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart Sundh.

Galium verum, gulmåra. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart 
Sundh.

Hypochaeris maculata, slåtterfi bbla. Kärr, åkerkanter m.m. i och vid Hälleskogen, 1986-07-14, 
Lennart Sundh.

Juncus squarrosus, borsttåg. Noterad på fl era ställen utmed körvägar i området under denna 
inventering. Kärr, åkerkanter m.m. i och vid Hälleskogen, 1986-07-14, Lennart Sundh.

Lathyrus linifolius, gökärt. Noterad 1988 i fl era gräsmarker under ängs- och hagmarksinventeringen av 
Benny Lönn. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart Sundh.

Leucanthemum vulgare, prästkrage. Noterad 1988 i fl era gräsmarker under ängs- och 
hagmarksinventeringen av Benny Lönn. Ägoväg 200 m N om Holmängen, 2013-09-12, Fredrik 
Larsson.

Luzula campestris, knippfryle. Kärr och enbuskmarker 300 m ONO om Grönelid, 1986-06-24, Lennart 
Sundh.

Lychnis fl os-cuculi, gökblomster. Kärr och enbuskmarker 300 m ONO om Grönelid, 1986-06-24, 
Lennart Sundh.

Nardus stricta, stagg. Vanligt gräs i stora delar av området. Noterad 1988 och 1990 i fl era gräsmarker 
under ängs- och hagmarksinventeringen av Benny Lönn och Leif Andersson.

Pilosella lactucella, revfi bbla. Noterad 1988 och 1990 i fl era gräsmarker under ängs- och 
hagmarksinventeringen av Benny Lönn och Leif Andersson. Betesmark m.m. 300 m SO om Jonstorp, 
1986-06-10, Lennart Sundh.

Pimpinella saxifraga, bockrot. Noterad under ängs- och hagmarksinventeringen i objekt 421 av Benny 
Lönn. Kärr, åkerkanter m.m. i och vid Hälleskogen, 1986-07-14, Lennart Sundh.
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Platanthera bifolia, nattviol. Kärr, åkerkanter m.m. i och vid Hälleskogen, 1986-07-14, Lennart 
Sundh.

Platanthera chlorantha, grönvit nattviol. Noterad under ängs- och hagmarksinventeringen 1988 i 
objekt 406 av Benny Lönn. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart 
Sundh.

Ranunculus bulbosus, knölsmörblomma. Betesmark m.m. 300 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, 
Lennart Sundh.

Rhinanthus minor, ängsskallra. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart 
Sundh.

Salix repens var. repens, vanligt krypvide. Åkerväg och enbuskmark 600 m SO om Jonstorp, 1986-06-
10, Lennart Sundh.

Saxifraga granulata, mandelblomma. Betesmark m.m. 300 m SO om Jonstorp, 1986-06-10, Lennart 
Sundh.

Thymus serpyllum, backtimjan. Noterad 1988 i fl era gräsmarker under ängs- och 
hagmarksinventeringen av Benny Lönn. Kärr och enbuskmarker 300 m ONO om Grönelid, 1986-06-
24, Lennart Sundh.

Lavar

Peltigera canina, fi ltlav. Noterad 1988 och 1990 i fl era gräsmarker under ängs- och 
hagmarksinventeringen av Benny Lönn och Leif Andersson.

8.4. Övriga arter av intresse

Svampar

Phellinus nigricans, svart eldticka. Noterad på döda björkar och klibbalar i Djupedal och utmed 
Hällebäcken under inventeringen.

Mossor

Anastrophyllum minutum, liten trappmossa. På fl era platser på sandstensklipporna i Djupedal, 2013-
10-25. Noterad här och i Hällebäckens dalgång. 2002-11-18 och 2003-11-07, Bertil Jannert.

Barbilophozia attenuata, pigglummermossa. Noterad i Djupedal 2013-10-25. Även noterad här, 2002-
11-18, Bertil Jannert

Barbilophozia barbata, lundlummermossa. Noterad på block i sumpskogen vid Lilla Ingatorp, 2013-
11-04. Noterad i Djupedal 2002-11-18, Bertil Jannert.

Dichodontium pellucidum, skvalpmossa. Noterad i Hällebäcken, 2003-11-07, Bertil Jannert.

Fissidens pusillus, stenfi ckmossa. Noterad i Hällebäcken, centrala delen, 2013-10-25, under denna 
inventering.
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Hygroamblystegium tenax, sipperkrypmossa, Noterad i Hällebäcken, centrala delen, 2013-10-25, 
under denna inventering.

Lophozia longidens, hornfl ikmossa. Noterad i Djupedal. 2002-11-18, Bertil Jannert.

Lavar

Absconditella lignicola, vedkryptolav. Noterad på granlåga i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp 
under inventeringen (2013-11-04).

Trapeliopsis glaucolepidea, liten skuggknotterlav. Noterad på granlåga i klibbalsumpskogen vid Lilla 
Ingatorp under inventeringen (2013-11-04).
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9. Naturvärden, bevarande och skötsel

9.1. Sammanfattning av områdets naturvärden

Den underliggande sandstensberggrunden i kombination med händelser i samband med isens 
avsmältning är det som lagt grunden för områdets naturvärden. Detta har inte bara format landskapet 
med sina fl acka, magra marker med tunna jordar och ett antal nedskurna dalar i sandstenen. 
Naturförhållandena har också styrt markanvändningen. Det har varit omöjligt att använda större delen 
av området som odlingsmark. Därför har dessa marker till stor del använts som betade utmarker och 
skogsmark.

Flacka marker på sandsten med tunna jordlager som dessa har få motsvarigheter i landet. Mindre 
ytor fi nns på Kinnekulles sydsida. På Runnö i Kalmar sund fi nns liknande natur med stora fl acka 
sandstensområden (Länsstyrelsen i Kalmar län 1997). Större sandstensområden fi nns också i Dalarna 
men dessa är av annan karaktär.

Det är märkligt att områdets utpräglade karaktär av utmarker med stora arealer betespräglad skog 
och magra betesmarker inte uppmärksammats tidigare. Området är på ett sätt som torde vara mycket 
ovanligt i Västra Götalands län präglat av skogsbetet. Framför allt i delområdena 9 och 12 fi nns vackra 
exempel på betad skog eller tidigare betad skog. 

Det fi nns unika möjligheter att bevara en gles betespräglad skog i det område som inventerats. Ett 
återförande in i betesregim kombinerat med röjningar och gallringar av vissa trädslag, framför allt 
björk, asp och gran, skulle ge ett landskap som numera i stort sett försvunnit. Förr dominerade 
skogsbetena utmarkerna, framför allt i södra Sverige.

De nedskurna dalarna i Djupedal och Hällebäckens dalgång är inte bara av geologiskt intresse. De är 
även värdefulla skogsmiljöer med ett stort antal skogliga naturvårdsarter. Flera områden har utvecklat 
äldre skog och det gäller framför allt klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp.

Gräsmarkerna och våtmarkerna är framför allt värdefulla genom sin säregenhet.

Ett stort antal skogliga naturvårdsarter har noterats men påfallande få rödlistade arter. Detta gäller 
organismgrupperna kärlväxter, mossor, lavar och svampar.

Det ska också framhållas, att av de organismgrupper som studerats närmare, så är området påtagligt 
artfattigt. Den magra berggrunden är främsta skälet. Det kan inte uteslutas att faunan, såväl vertebrat- 
som evertebratfaunan hyser intressanta inslag men detta är inte känt.

9.2. Övergripande mål för skydd och skötsel

Ett av de viktigaste målen för skyddet och skötseln av området är att bevara och utveckla karaktären 
av betad skog och andra utmarksbeten. Större delen av området har ej påverkats av trakthyggesbruk. 
Ganska stora arealer är därtill tämligen gammal skog. Skogen är luckig och olikåldrig. Denna typ av 
skogsmarker är numera allt ovanligare i skogslandskapet.

Det som också bidrar till områdets värden är den särprägel som belägenheten på sandsten med tunna 
jordlager ger.

Större delen av det område som föreslås för skydd bör betas för att stärka och utveckla karaktären av 
utmarksbete och betespräglad äldre skog.
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För att uppnå syftet med skyddet ska ingen avverkning i form av trakthyggen ske. All avverkning ska 
ske genom plockhuggning och försiktig gallring. Vid alla skogliga åtgärder ska de äldsta träden sparas 
för att bli gammelträd, evighetsträd.

Sumpskogar ska skyddas från alla skogliga åtgärder. Hällebäcken och Djupedalen kan ingå i 
betesfållor men dessa är dåliga och för djuren ställvis t.o.m. farliga marker. Dessa kan med fördel 
stängslas bort, utom i mindre delar för att ordna vattenförsörjning till djuren.

Ett antal igenväxta betesmarker behöver restaureras.

9.3. Mål och skötsel som berör enskilda delar

I detta avsnitt ges förslag på mål och skötsel som är lämpliga för att bevara naturvärdena i de olika 
delområdena.

Delområde 1. Målbild: Buskrik naturbetesmark med artrik ängs- och hagmarksfl ora. Skötsel: 
En genomgående restaurering av marken med röjning av buskar och täta aspbestånd. Bete för att 
upprätthåll hävd och störning.

Delområde 2. Målbild: Trädbeklädd naturbetesmark med artrik ängs- och hagmarksfl ora. Skötsel: 
Röja bort täta ungträdsbestånd och upprätta en beteshävd. Delområde 2 bör ingå i samma betesfålla 
som delområde 1.

Delområde 3. Målbild: Klibbalsumpskog med hög andel död ved och rik kryptogamfl ora. Skötsel: Fri 
utveckling. Betet i den mindre del av delområdet med befi ntlig betesdrift utgör inget hot mot biologisk 
mångfald utan verkar gynnande med störningar. 

Delområde 4. Målbild: Trädbeklädd och buskrik naturbetesmark med ängs- och hagmarksfl ora. 
Skötsel: Fortsatt betesdrift och i väldigt liten mån glesa ut björkbeståndet på moränåsen för större 
markyta för ängs- och hagmarksfl oran.

Delområde 5. Målbild: Blommande fuktängar med rik fågel- och insektsfauna. Videsnår, sälg och 
björk kantar ört- och starr-rika ängar. Skötsel: Högt betestryck och en försiktig utglesning av skogen 
på moränåsen närmast Lilla Ingatorp.

Delområde 6. Målbild: Välhävdad torr till frisk naturbetesmark med glest trädbeklädda stenmurar. 
Skötsel: Röjning av träd längs stenmurar och andra kulturlämningar med fortsatt högt betestryck. 
Tätare trädbestånd bör på sikt glesas ut för att undvika negativa röjgödslingseffekter på markfl oran. 

Delområde 7. Målbild: Delområdet kan utvecklas mot antingen skogsbete likt stora delar av 
inventeringsområdet eller utöka hagmarksarealerna i närområdet. Skötsel: Tillåta en viss föryngring 
och etablering av träd och fortsatt betesdrift för utveckling mot ett skogsbete. Ett fungerande skogsbete 
behöver till viss del ett aktivt plockbruk för att undvika täta trädbestånd. 

Delområde 8. Målbild: En blandskog med rikliga mängder död ved i Hällebäckens dalgång. Ställvis 
betade partier ger variation i dalgången. Skötsel: Fri utveckling kommer med tiden generera död ved 
och fortsatt bete där så sker idag.

Delområde 9. Målbild: Ett glest skogsbete av blandskogskaraktär med gräs och örtrik markfl ora. 
Delområdet bör stå som modell för stora delar av inventeringsområdet. Skötsel: Trädbestånden är på 
sina håll täta och behöver glesas ut. Ett småskaligt skogsbruk med plockhuggning tillsammans med 
betesdrift kommer på sikt ge luckighet och ett högre ljusinsläpp i skogen.

Delområde 10. Målbild: En blockrik blandskog med hög andel död ved. Sumpskogar med rik 
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kryptogamfl ora och hög andel död ved. Skötsel: Fri utveckling utan betesdrift. Källkupolen och andra 
källmiljöer är känsliga mot allt för intensiv trampning. Bete i övriga fuktiga partier bör också undvikas 
då risk fi nns att djuren trampar ner sig.

Delområde 11. Målbild: Ett skogsbete i en gles talldominerad skog. Delområde 12 bör ses som 
målbild. Skötsel: Den näringsfattiga och torra jordmånen tillsammans med en betesdrift kommer på 
sikt gynna tallen och därför är inte en omfattande röjning av björk nödvändig. 

Delområde 12. Målbild: Upprätthålla den glesa tallskogen av bondeskogskaraktär med ett mindre 
inslag av löv och gran som fi nns idag. Skötsel: Gran närmast Hällebäcken och granplanteringen i öst 
utgör ett hot mot tallskogen om inte ett selektivt virkesuttag eller röjning av gran sker. En betesdrift 
kommer motverka igenväxning och gynna markfl oran. 

Delområde 13. Målbild: Fortsatt trädbeklädd beteshage alternativt skogsbete. Skötsel: Fortsatt bete 
och om möjligt utvidga betesfållan mot tallskogen i väst. Viktigt är att bibehålla betestrycket.

Delområde 14. Målbild: Hällmarkstallskogen bör på sikt vara gles och betespräglad likt delområde 
12. Tallmossen och björksumpskogen kan under betesdrift utan skogsbruk generera död ved och 
förutsättningar för en rik kryptogamfl ora. Skötsel: Delområdet kan med fördel ingå i en stor betesfålla. 
Tätare bestånd i tallskogarna bör på sikt glesas ut.

Delområde 15. Målbild: Örtrik betad fuktig till frisk äng. Skötsel: Busk och träduppslag i de 
fuktigaste partierna i söder bör röjas bort för ökad betesmark. Fortsatt bete.

Delområde 16. Målbild: Ett skogsbete med fortsatt småskaligt skogsbruk med plockhuggning och 
gräsdominerad markfl ora. Skötsel: En gradvis utglesning av skogen och betesdrift för att på sikt 
utveckla naturvärden.

Delområde 17. Målbild: Ett talldominerat skogsbete och betade nästan öppna fuktängar. För de torrare 
skogklädda partierna är delområde 12 en lämplig målbild. För områden med fuktängskaraktär är 
delområde 15 en lämplig målbild. Nyckelbiotopen, lövsumpskog, har goda mängder död ved och rik 
kryptogamfl ora. Skötsel: Betesdrift och småskaligt plockbruk, likt stora delar av inventeringsområdet, 
med undantag för nyckelbiotopen med fri utveckling och möjligtvis betesdrift.

Delområde 18. Målbild: Betad tallskog med ängs och hagmarksfl ora i skogskanterna, delområde 12 
kan ses som målbild. Lövsumpskogar och den blockrika granskogen kommer på sikt generera död 
ved och utgöra ett lämpligt habitat för kryptogamer. Skötsel: Tallskogen bör betas och behöver glesas 
ut för djuren ska kunna gå där och öka ljusinsläppet. Likaså behöver skogskanten med ängs och 
hagmarksväxter glesas ut, framförallt för att öka markarealen och förhindra skuggning. Lövsumpskog 
och blockrik terräng bör utvecklas fritt.

Delområde 19. Målbild: Det aktiva skogsbetet i delområde 9 bör ses som målbild. Skogsbete med 
dominerande gamla tallar och inslag av äldre lövträd. Skötsel: Betesdrift och småskaligt skogsbruk 
med plockhuggning. Täta unga asp- och björkbestånd behöver också röjas.

Delområde 20. Målbild: Buskrik betad lövskog. Delområdet har mestadels lövträd och kan på sikt 
ge en ytterligare variation för området i sin helhet. Skötsel: Delområdet är under kraftig igenväxning 
och behöver en omfattande restaurering för att kunna betas. Täta unga trädbestånd bör röjas bort och 
ädellövträd samt bärande träd bör sparas.

Delområde 21. Målbild: Trädbeklädd naturbetesmark med ängs- och hagmarksfl ora. Skötsel: En 
mindre restaurering behövs där täta bestånd av ungträd tas bort och efterföljs av bete. Målet är att öka 
arealen välbetad gräsmark i inventeringsområdet.
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9.4. Exempel på hur fåglar i olika biotoper kan gynnas av skydd och 
restaureringar 

Fåglar som bör gynnas av restaurering och skötsel

Flera naturtyper i området är under igenväxning därför kan en restaurering men framförallt förändrad 
markanvändning och skydd gynna fl era fågelarter. Hot i området är igenväxning och förändrad 
markanvändning t.ex. att bete upphör på betesmarkerna och de artrika fuktängarna. Rationellt, 
storskaligt skogsbruk är också ett hot mot fågelfaunan. Ett skydd med föreskrifter kan därför behålla 
nuvarande livsmiljöerna men också förbättra och återskapa livsmiljöer för fåglar som inte är noterade i 
inventeringsområdet. En undersökning av fågellivet i inventeringsområdets omgivningar visar att fl era 
av de fågelarter som kan tänkas gynnas av åtgärder fi nns här (ArtDatabanken, Artportalen). Markerna 
kring Laggarebo är dock fortfarande dåligt undersökt vad gäller fågelliv. Vid fältbesök noterades 
spillkråka, gröngöling och mindre hackspett vilka inte rapporterats från inventeringsområdet förut. Här 
redovisas en lista på fågelarter som bör gynnas av restaurering och skötsel av markerna. 

Fåglar som gynnas av öppen betesmark i mosaik med buskar och snår

Följande arter är framförallt knutna till det gamla jordbrukslandskapet. Stenmurar, videsnår, 
taggbuskage och större träd i beteshagar är gynnsamma habitat för dessa fåglar.

Rosenfi nkens häckningsbiotop är halvöppna fuktiga marker, gärna betes och odlingsmarker under 
igenväxning med lövträd och buskar.

Stenskvättan ses ofta sittande på åkerholmar och stenmurar i odlingslandskapet. Häckar gärna i 
beteshagar med stenmurar. 

Törnskatan föredrar att häcka i öppna odlingslandskap med taggigt buskage. Betesmarker med 
hagtorn, slån, nypon och enbuskar är favoritbiotopen.

Gulsparven är allmänt förekommande i odlingslandskapet där betesmarkerna kläds av buskar och 
träd. Även skog med gläntor och buskar är passande för häckning. 

Törnsångaren föredrar buskmarker i odlad miljö likt enbackar eller i fuktigare marker videbuskage. 
Fågeln är inte hotad men populationen kommer att stärkas om beteshagar och betade fuktängar behålls 
i landskapet. 

Ärtsångaren häckar gärna i glesa skogar med gläntor och buskage. Biotopen är lik törnsångarens med 
skillnaden att ärtsångaren föredrar miljöer med inslag av träd. Jordbruksverket rekommenderar att 
buskrika marker bör betas.

Fåglar som gynnas av glesa, betade skogar med gamla träd och gott om död ved

Betade skogar är allt ovanligare i landskapet. Den glesa strukturen gör området attraktivt för de 
fågelarter som kräver hävd och gläntor i skogen. Ett rationellt, storskaligt skogsbruk utgör ett hot mot 
denna fågelfauna. Göktytan och nattskärran är typiska arter för sådana här skogar då de utnyttjar både 
skogen och de öppna markerna omkring.

Göktytan lever av marklevande myror vilka är i behov av kontinuerlig hävd i betesmarkerna. ”Särskilt 
fi nner man arten i mellan- och skogsbygdernas kulturlandskap där hagmarker och glesa skogar utgör 
optimala häckningsbiotoper i Sverige” – Artfaktablad, ArtDatabanken
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Nattskärra är en karaktärsart i hällmarkstallskogar och betade skogar. Ett varierat landskap med gles 
tallskog att häcka i och insektsrika jaktmarker omkring är optimalt. 

Spillkråkan häckar i äldre skogar med grova träd, vanligtvis tall- och blandskog. Arten anses ofta 
utgöra en nyckelart i skog. Dels för att spillkråkan behöver hög andel död ved och dels för att den 
genererar bohål för andra arter. Exempelvis är skogsduvan starkt beroende av stora äldre bohål. Arten 
noterades vid fältarbetet.

Talltitan är en framförallt, likt namnet beskriver, en barrskogsart. För att häcka behöver de murken 
ved av björk eller al där de kan hacka ut sitt bohål.

Trädpiplärka föredrar att häcka i glesa hällmarkstallskogar och myrkanter samt skogsbryn och 
skogsgläntor i blandskogar. 

Fåglar som gynnas av skydd och utveckling av äldre lövsumpskog i Djupedalskanjonen och 
Hällebäcken 

Ett rationellt, storskaligt skogsbruk är ett hot fågelfaunan i dessa miljlöer. Hällebäcken och 
Djupedalskanjonen med mycket död ved och inslag av al- och björksumpskog kan vara lämpligt 
habitat för mindre hackspett. De större träden och att spillkråkan rör sig i delområdet ger skogsduvan 
goda förutsättningar. Entitan är en art som bör trivas i kanjonens fuktiga lövskogar. 

Alsumpskogar tillsammans med partier av ädellövskog kan med tiden bli lämplig häckningsbiotop för 
mindre hackspett. 

Mindre hackspett häckar vanligtvis i björk- och alsumpskogar i nära anslutning till ädellövskogar. Ek 
lind och alm är viktiga för födosök likt tillgången på döda träd. Vintertid födosöker spettet även i äldre 
barrskog då den troligen ger bättre skydd mot predatorer. 

Skogsduvan föredrar att häcka i ostörda miljöer med grova lövträd men också djupt inne i barrskogar. 
Häckning sker främst i befi ntliga bohål där spillkråkan är en mycket viktig bohålsbyggare. 

Entitan häckar gärna fuktiga lövskogar med mycket död ved men även alkärr och videbuskage har 
visat sig gå bra. Entitan behöver tillgång till murkna lövträdsstammar med befi ntliga bohål. 

9.5. Några synpunkter på kompletterande undersökningar

Områdets fågelfauna är endast översiktligt känd och inför beslut om skötsel och skydd i 
inventeringsområdet bör denna vara bättre känd.

Insektsfaunan i området är praktiskt taget okänd. Åtminstone fjärilsfaunan och organismlivet i käll- 
och bäckmiljöer bör undersökas närmare.

Inventeringen av mossor och lavar som redovisas i denna rapport är endast översiktlig och framför allt 
Hällebäcken skulle förtjäna en mer omfattande inventering.

Områdets markanvändningshistoria är bara känd i sina övergripande drag. Eftersom denna är en viktig 
del av skälen för områdets värden bör denna studeras mer i detalj genom studier av källmaterial.

Områdets kulturmiljövärden är ej väl kända och bör studeras närmare.

I denna rapport fi nns endast översiktliga hänvisningar till områdets geologi. Om denna inte är väl 
studerad och avrapporterad bör en sådan studie göras.
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Bilaga 1: Noterade mossor i sumpskogar och dalar 

 

Amblystegium serpens, späd krypmossa, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Ingatorp, Leif Andersson. 

Anastrophyllum minutum, noterad i Djupedal under inventeringen. Även tidigare fynd finns i 

Djupedal och Hällebäckens dalgång 2002‐11‐18 och 2003‐11‐07, Bertil Jannert. 

Atrichum undulatum, vågig sågmossa, noterad under inventeringen i Hällebäckens dalgång. Även 

noterad tidigare (2003‐11‐07) i Djupedal, Bertil Jannert. 

Aulacomnium androgynum, liten räffelmossa, noterad i Djupedal under denna inventering men även 

tidigare såväl i Djupedal som i Hällebäckens dalgång 2002‐11‐18, 2003‐11‐07, Bertil Jannert. 

Aulacomnium palustre, räffelmossa, 1984‐07‐20, VÅTMARKER VID GRÖNELID 2 KM NNO GUDHEMS 

KYRKA, Gudhem, 6458158, 415825, 1000, Våtmarksinventeringen (vmi), Leif Andersson, 

Våtmarksinventeringen O‐län (grundinventeringen), Våtmarksinventeringen (vmi). 

Barbilophozia attenuata, pigglummermossa, noterad i Djupedal under inventeringen. Noterad 

tidigare i Djupedal och Hällebäckens dalgång (2002‐11‐18 och 2003‐11‐07), Per‐Arne Arulf, Bertil 

Jannert. 

Barbilophozia barbata, lundlummermossa, noterad under inventeringen i klibbalsumpskogen vid Lilla 

Ingatorp, Även noterad tidigare i Djupedal (2002‐11‐18), Bertil Jannert. 

Bartramia pomiformis, äppelmossa, noterad under inventeringen i Djupedal. Även tidigare noterad 

här (2003‐11‐07) av Bertil Jannert. 

Bazzania trilobata, stor revmossa, 2003‐11‐07, noterad tidigare i Hällebäckens dalgång av Bertil 

Jannert. 

Blepharostoma trichophyllum, hårfliksmossa, noterad på barrlåga i Djupedal under inventeringen. 

Tidigare (2003‐11‐07) noterad i Hällebäckens dalgång av Bertil Jannert. 

Brachytheciastrum velutinum, sammetsgräsmossa, noterad under inventeringen i Hällebäckens 

dalgång. Tidigare noterad, 2002‐11‐18, i Djupedal av Bertil Jannert. 

Brachythecium rutabulum, stor gräsmossa, noterad både i Djupedal och i sumpskogen vid Lilla 

Ingatorp under inventeringen. Tidigare noterad (2002‐11‐18 och 2003‐11‐07) i Djupedal och 

Hällebäckens dalgång. 

Brachythecium salebrosum, skogsgräsmossa, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Ingatorp, Leif Andersson. 

Bryum capillare, skruvbryum, noterad under inventeringen i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp. 

Tidigare noterad (2002‐11‐18 och 2003‐11‐07) i Djupedal och i Hällebäckens dalgång av Bertil 

Jannert. 

Bryum moravicum, trådbryum, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Ingatorp, Leif Andersson. 



Calliergon cordifolium, kärrskedmossa, noterad under inventeringen i Djupedal. Tidigare finns fynd 

(2002‐11‐18 och 2003‐11‐07) i Djupedal och Hällebäckens dalgång av Bertil Jannert. 

Calliergonella cuspidata, spjutmossa, vanlig art i sumpskogarna på marken. 

Calypogeia integristipula, skogssäckmossa, noterad 2002‐11‐18 i Djupedal av Bertil Jannert. 

Calypogeia neesiana, torvsäckmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Campylium protensum, sumpspärrmossa, noterad i alsumpskog i de västra delarna 2003‐11‐07 av 

Bertil Jannert. 

Cephalozia bicuspidata, jordtrådmossa, noterad i Djupedal under inventeringen. Även känd tidigare 

från Djupedal (2002‐11‐18) och Hällebäckens dalgång (2003‐11‐07) genom Bertil Jannert. 

Cephalozia lunulifolia, måntrådmossa, noterad under inventeringen i Djupedal. Känd från 

Hällebäckens dalgång, 2003‐11‐07, genom Bertil Jannert. 

Cephaloziella rubella, röd mikromossa, 2002‐11‐18, Djupedal, Bertil Jannert. 

Ceratodon purpureus, brännmossa, noterad på några ställen 2002‐11‐18 av Bertil Jannert. 

Climacium dendroides, palmmossa, vanlig markmossa och på block. 

Conocephalum sp., rutlungmossa, Noterad under inventeringen men även tidigare utmed 

Hällebäcken på flera ställen. 

Cratoneuron filicinum, källtuffmossa, noterad under inventeringen i Hällebäckens dalgång. Även känd 

härifrån tidigare, 2003‐11‐07, genom Bertil Jannert. 

Ctenidium molluscum, kalkkammossa, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Ingatorp, Leif Andersson. 

Cynodontium polycarpon, bergklipptuss, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Cynodontium strumiferum, strumamossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Cynodontium tenellum, liten klipptuss, 2002‐11‐18, Djupedal, Bertil Jannert. 

Dichodontium pellucidum, skvalpmossa, noterad på ett par ställen i Hällebäcken, av Per‐Arne Arulf 

och Bertil Jannert. 

Dicranella heteromalla, smaragdmossa, noterad i Djupedal under inventeringen. Även noterad 2003‐

11‐07, i Hällebäckens dalgång av Bertil Jannert. 

Dicranoweisia cirrata, kustsnurrmossa, noterad 2003‐11‐07, i Hällebäckens dalgång av Per‐Arne Arulf 

och Bertil Jannert. 

Dicranum fuscescens, bergkvastmossa, vanlig art på diverse substrat i skogsmiljöerna.  

Dicranum majus, stor kvastmossa,  främst noterad  (även under  inventeringen)  i Djupedal men även 

känd från Hällebäcken (2003‐11‐07) genom Bertil Jannert. 



Dicranum montanum, stubbkvastmossa, vanlig skogsmossa. 

Dicranum scoparium, kvastmossa, vanlig mossa på stenar och stambaser. 

Drepanocladus polygamus, spärrkrokmossa, 2013‐10‐25, Hällebäcken ‐ centrala delen, Leif 

Andersson & Fredrik Larsson. 

Eurhynchium angustirete, hasselmossa, 2003‐11‐07, Alsumpskog nära Lilla Ingatorp, Bertil Jannert. 

Fissidens adianthoides, stor fickmossa, 2003‐11‐07, noterad utmed Hällebäcken av Bertil Jannert. 

Fissidens osmundoides, bräkenfickmossa, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Ingatorp, Leif Andersson. 

Fissidens pusillus, stenfickmossa, 2013‐10‐25, Hällebäcken ‐ centrala delen, Leif Andersson & Fredrik 

Larsson. 

Fontinalis antipyretica, stor näckmossa, förekommer frekvent på stenar i Hällebäcken. 

Frullania dilatata, hjälmfrullania, noterad i Djupedal under inventeringen. Känd sedan tidigare, 2003‐

11‐07, från Hällebäckens dalgång genom Bertil Jannert. 

Grimmia hartmanii, skogsgrimmia, Noterad i klibbalsumpskoen vid Lilla Ingatorp under 

inventeringen. Känd sedan tio år 2003‐11‐07, på samma plats genom, Bertil Jannert. 

Hedwigia ciliata, kakmossa, 2003‐11‐07, klibbalsumpskog vid Lilla Ingatorp, Bertil Jannert. 

Herzogiella seligeri, stubbspretmossa, noterad i Djupedal under inventeringen. Känd från 

Nyckelbiotopsinventeringen, 1996‐07‐17, i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingakärr. 

Homalia trichomanoides, trubbfjädermossa, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Ingatorp, Leif Andersson. 

Homalothecium sericeum, guldlockmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Homomallium incurvatum, klängmossa, noterad i Djupedal och i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp 

under denna inventering. Noterad i den senare lokalen 2003‐11‐07, av Bertil Jannert. 

Hygroamblystegium tenax, sipperkrypmossa, 2013‐10‐25, Hällebäcken ‐ centrala delen, Leif 

Andersson & Fredrik Larsson. 

Hylocomium splendens, husmossa, vanlig markmossa. 

Hypnum andoi, trådfläta, noterad på klibbal i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp. Flera äldre fynd 

finns från 2002‐11‐18 och 2003‐11‐07 i Djupedal respektive Hällebäckens dalgång genom Bertil 

Jannert. 

Hypnum cupressiforme, cypressfläta, vanlig skogsmossa på diverse substrat. 

Isothecium alopecuroides, råttsvansmossa, noterad under inventeringen främst på block i 

klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp. Känd sedan tidigare (2003‐11‐07) från samma plats men också 

från Hällebäckens dalgång genom Bertil Jannert. 

Isothecium myosuroides, mussvansmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 



Kindbergia praelonga, spärrsprötmossa, 2002‐11‐18, noterad i Djupedal av Bertil Jannert. 

Lepidozia reptans, fingermossa, ej ovanlig på död ved och bergsidor i området.  

Leucobryum glaucum, blåmossa, noterad under nyckelbiotopsinventeringen utmed Hällebäcken, 

1996‐07‐18, HÄLLEBÄCKEN (08D2d05), Skogsstyrelsen. 

Lophocolea bidentata, spetsblekmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Även noterad i Hällebäckens dalgång 2003‐11‐07 av Bertil Jannert. 

Lophocolea heterophylla, vedblekmossa, vanlig på död ved och diverse substrat. 

Lophozia longidens, hornflikmossa, 2002‐11‐18, noterad i Djupedal av Bertil Jannert. 

Lophozia ventricosa subsp. sylvicola, grönkornig flikmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & 

Fredrik Larsson. Även känd härifrån (2002‐11‐18) genom Bertil Jannert. 

Metzgeria furcata, bandmossa, vanlig i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp. Även noterad under 

denna inventering på klippor i Djupedal. Även känd från klibbalsumpskogen 2003‐11‐07 genom Bertil 

Jannert. 

Mnium hornum, skuggstjärnmossa, vanlig på block och stambaser i samtliga lokaler.  

Mnium marginatum, uddstjärnmossa, noterad 2003‐11‐07, i Hällebäckens dalgång av Bertil Jannert. 

Mnium stellare, blek stjärnmossa, noterad i Djupedal under inventeringen. Även känd härifrån, 2002‐

11‐18, och från Hällebäckens dalgång, 2003‐11‐07, genom Bertil Jannert. 

Nowellia curvifolia, långfliksmossa, noterad i Djupedal under inventeringen. Noterad under 

nyckelbiotopsinventeringen, 1996‐07‐18, i Hällebäckens dalgång, Bo Kindbom. 

Orthotrichum affine, strimhättemossa, noterad i Djupedal under inventeringen. Också noterad 2003‐

11‐07, i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp av Bertil Jannert. 

Orthotrichum obtusifolium, trubbhättemossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik 

Larsson. 

Orthotrichum speciosum, trädhättemossa, noterad i Djupedal under inventeringen. Tidigare känd 

från detta område, 2002‐11‐18, samt från klibbalsumpskoen vid Lilla Ingatorp och i Hällebäckens 

dalgång, 2003‐11‐07.genom Bertil Jannert. 

Orthotrichum stramineum, skogshättemossa, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Ingatorp, Leif Andersson. 

Oxyrrhynchium hians, lundsprötmossa, noterad i klibbalsumpskoen vid Lilla Ingatorp under 

inventeringen. Känd från Djupedal, 2002‐11‐18, genom Bertil Jannert. 

Pellia endiviifolia, kragpellia, 2013‐10‐25, Hällebäcken ‐ centrala delen, Leif Andersson & Fredrik 

Larsson. 

Pellia neesiana, ringpellia, noterad 2003‐11‐07, i Hällebäcken av Bertil Jannert. 



Plagiochila asplenioides subsp. asplenioides, praktbräkenmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif 

Andersson & Fredrik Larsson. 

Plagiochila asplenioides subsp. porelloides, liten bräkenmossa, noterad under inventeringen i 

klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp och i Djupedal. Även noterad i Djupedal, 2002‐11‐18, av Bertil 

Jannert. 

Plagiomnium affine, skogspraktmossa, en vanlig skogsmossa. 

Plagiomnium cuspidatum, lundpraktmossa, noterad u Djupedal samt i klibbalsumpskogen vid Lilla 

Ingatorp under inventeringen. Känd från den senare lokalen, 2003‐11‐07, genom Bertil Jannert. 

Plagiomnium elatum, bandpraktmossa, noterad 1984‐07‐20 norr om Grönelid under 

våtmarksinventeringen (Leif Andersson). Även känd från klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp 2003‐

11‐07, genom Bertil Jannert. 

Plagiomnium ellipticum, noterad både i Djupedal och i Hällebäckens dalgång under inventeringen. 

Noterad i Djupedal 002‐11‐18, av Bertil Jannert. 

Plagiomnium rostratum, kalkpraktmossa, 2003‐11‐07, noterad i Hällebäckens dalgång av Bertil 

Jannert. 

Plagiomnium undulatum, vågig praktmossa, ganska vanlig markmossa på lite rikare mark. 

Plagiothecium curvifolium, klosidenmossa, noterad i Djupedal och Hällebäckens dalgång under 

inventeringen. Känd sedan tidigare (Bertil Jannert) från samtliga de undersökta lokalerna. 

Plagiothecium denticulatum, skogssidenmossa, noterad i Djupedal under inventeringen. Känd 

härifrån (2002‐11‐18) och från klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp (2003‐11‐07) sen tidigare av 

Bertil Jannert. 

Plagiothecium laetum, vedsidenmossa, noterad 2002‐11‐18, i Djupedal och 2003‐11‐07 i 

Hällebäckens dalgång av Per‐Arne Arulf och Bertil Jannert. 

Plagiothecium succulentum, praktsidenmossa, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Ingatorp, Leif Andersson. 

Plagiothecium undulatum, vågig sidenmossa, 2013‐10‐25, Hällebäcken ‐ centrala delen, Leif 

Andersson & Fredrik Larsson. 

Pleurozium schreberi, väggmossa, vanlig markmossa. 

Pohlia cruda, opalmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Pohlia nutans, nickmossa, noterad under inventeringen i Djupedal. Känd härifrån sedan tidigare 

(2002‐11‐18) av Bertil Jannert. 

Polytrichastrum formosum, skogsbjörnmossa, ej ovanlig mossa på stenblock i lövskogsmiljöer.  

Polytrichum commune, stor björnmossa, rät vanlig uppe på sandstenslagret i tallmossekanter och 

sumpskogar.  



Polytrichum juniperinum, enbjörnmossa, noterad i Djupedal och i alsumpskogen vid Lilla Ingatorp 

(2002‐11‐18 respektive 2003‐11‐07) av Bertil Jannert. 

Porella platyphylla, trädporella, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Pseudobryum cinclidioides, källpraktmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Pseudoleskeella nervosa, spetsig dvärgbågmossa, noterad under inventeringen på klibbalar i 

klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp.‐Även känd härifrån, 2003‐11‐07, genom Bertil Jannert. 

Pseudotaxiphyllum elegans, platt skimmermossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik 

Larsson. 

Ptilidium ciliare, stor fransmossa, ej ovanlig på block och bergsidor i området. 

Ptilidium pulcherrimum, tät fransmossa, vanlig på död ved och trädstammar i området.  

Ptilium crista‐castrensis, kammossa, relativt sparsamt förekommande markmossa i området. 

Pylaisia polyantha, aspmossa, noterad på asp i Djupedal under inventeringen. Tidigare noterad, 

2003‐11‐07, i Hällebäckens dalgång av Bertil Jannert. 

Radula complanata, plattsvepemossa, noterad i Djupedal (främst asp) och i klibbalsumpskogen vid 

Lilla Ingatorp (främst klibbal och hassel). Känd från klibbalsumpskogen sedan tidigare, 2003‐11‐07, 

genom Bertil Jannert. 

Rhizomnium punctatum, bäckrundmossa, ganska vanlig utmed bäckar. 

Rhodobryum roseum, rosmossa, noterad tidigare av Bertil Jannert, 2002‐11‐18 och 2003‐11‐07, i 

Djupedal och Hällebäckens dalgång. 

Rhytidiadelphus loreus, västlig hakmossa, 1996‐07‐18, HÄLLEBÄCKEN (NV08D2d05), SÄTUNA 2:8, 

Broddetorp, 6458931, 416466, 400, Kindbom, Bo, SKS ‐ NBI (Nyckelbiotopsinventeringen, SKS), 

Enstaka‐sparsam 

Rhytidiadelphus squarrosus, gräshakmossa, noterad på samtligta tre mossundersökta lokaler. 

Rhytidiadelphus subpinnatus, skogshakmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik 

Larsson. 

Rhytidiadelphus triquetrus, kransmossa, förhållandevis vanlig markmossa på lite rikare mark.  

Riccardia latifrons, handbålmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Sanionia uncinata, cirkelmossa, noterad i skiftande miljöer på samtliga lokaler under inventeringen. 

Schistidium sp., blommossa, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Ingatorp, Leif Andersson. 

Sciuro‐hypnum curtum, spretgräsmossa, noterad 2002‐11‐18 och 2003‐11‐07 på samtliga 

mossundersökta lokaler av Bertil Jannert. 

Sciuro‐hypnum populeum, parkgräsmossa, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Ingatorp, Leif Andersson. 



Sciuro‐hypnum reflexum, späd gräsmossa, noterad 2002‐11‐18 och 2003‐11‐07 på samtliga 

mossundersökta lokaler av Bertil Jannert. 

Sphagnum angustifolium, klubbvitmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Sphagnum fimbriatum, fransvitmossa, noterad under våtmarksinventeringen 1984‐07‐20 på 

våtmarker vid Grönlid (Leif Andersson) samt i Hällebäckens dalgång 2003‐11‐07 av Bertil Jannert. 

Sphagnum girgensohnii, granvitmossa, noterad 2002‐11‐18 och 2003‐11‐07 i Djupedal och 

Hällebäckens dalgång av Bertil Jannert. 

Sphagnum palustre, sumpvitmossa, ganska vanlig vitmossa i sumpskogarna. 

Sphagnum riparium, klyvbladsvitmossa, noterad 2003‐11‐07, i Hällebäckens dalgång av Bertil Jannert. 

Sphagnum squarrosum, spärrvitmossa, vanlig vitmossa i botten av dalgångarna. 

Tetraphis pellucida, fyrtandsmossa, vanlig mossa på död ved men även på sandstensklipporna. 

Thuidium assimile, backtujamossa, 2003‐11‐07, klibbalsumpskog vid Lilla Ingatorp, Bertil Jannert. 

Thuidium delicatulum, skuggtujamossa, noterad i Djupedal under inventeringen men även noterad 

härifrån 2002‐11‐18 och 2003‐11‐07 i Hällebäckens dalgång. Sätuna, Hällebäcken, Sätuna, 6458961, 

416335, 100, Bertil Jannert, Bertil Jannert. 

Thuidium recognitum, kalktujamossa, noterad 2002‐11‐18 i Djupedal av Bertil Jannert. 

Tortella tortuosa, kruskalkmossa, noterad i klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp under inventeringen. 

Även noterad i Hällebäckens dalgång, 2003‐11‐07,av Bertil Jannert. 

Trichostomum tenuirostre, vridmossa, 2013‐10‐25, Hällebäcken ‐ centrala delen, Leif Andersson & 

Fredrik Larsson. 

Tritomaria quinquedentata, stor lobmossa, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Ulota crispa, krushättemossa, noterad i Djupedal under inventeringen. Noterad 1996‐07‐17, under 

nyckelbiotopsinventeringen i klibbalssumpskogen vid Lilla Ingatorp, samt 2003‐11‐07 i Hällebäckens 

dalgång av Bertil Jannert. 



Bilaga 2: Noterade lavar i sumpskogar och dalar 

 

Absconditella lignicola, vedkryptolav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Amandinea punctata, liten skivlav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Arthonia spadicea, vinfläck, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Bacidia arceutina, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Bacidia beckhausii, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Calicium viride, grön spiklav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Chaenotheca chrysocephala, grynig nållav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Chaenotheca ferruginea, rostfläckig nållav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif 

Andersson. 

Cladonia coniocraea, mjölig trattlav, 2013‐10‐25, Djupedal och sumpskogen vid Lilla Ingatorp, Leif 

Andersson & Fredrik Larsson. 

Cladonia ochrochlora, skuggbägarlav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Cliostomum griffithii, dropplav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Coenogonium pineti, liten vaxlav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Collema flaccidum, slanklav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Cystocoleus ebeneus, sammetslav, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Evernia prunastri, slånlav, Djupedal 2013‐10‐25, och klibbalsumpskogen vid Lilla Ingatorp 2013‐11‐04, 

Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Hypogymnia physodes, blåslav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Lecanora chlarotera, lövträdskantlav, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Lepraria incana, gråblå mjöllav, vanlig på diverse substrat, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Leptogium lichenoides, traslav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Lichenomphalia umbellifera, vecknavling, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Melanelixia glabratula, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Melanohalea exasperatula, klubbsköldlav, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Micarea misella, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 



Micarea prasina, dynlav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Microcalicium disseminatum, ärgspik, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Parmelia omphalodes, letlav, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Parmelia sulcata, skrynkellav, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson samt 2013‐11‐

04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Peltigera canina, filtlav, 1988, noterad under ängs‐ och hagmarksinventeringen på flera ställen i 

området, Benny Lönn. 

Peltigera neopolydactyla, nordlig trevarlav, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Peltigera praetextata, fjällig filtlav, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Pertusaria amara, bitterlav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Phlyctis argena, blemlav, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson samt 2013‐11‐04, 

Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Physcia stellaris, stjärnlav, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Placynthiella dasaea, rundgrynig torvlav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Placynthiella icmalea, koralltorvlav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Platismatia glauca, näverlav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif Andersson. 

Ramalina farinacea, mjölig brosklav, 2013‐10‐25, Djupedal, Leif Andersson & Fredrik Larsson. 

Sphaerophorus globosus, korallav, noterad i Djupedal under inventeringen. Känd från denna lokal 

sedan 1996‐07‐18, genom nyckelbiotopsinventeringen, Bo Kindbom. 

Trapeliopsis glaucolepidea, liten skuggknotterlav, 2013‐11‐04, Hällebäcken vid Lilla Ingatorp, Leif 

Andersson. 



Bilaga 3: Karta över inventerat 
område



Bilaga 4 a: Karta över delom-
råden, NV delen



Bilaga 4 b: Karta över delom-
råden, SV delen



Bilaga 4 c: Karta över delom-
råden, NÖ delen



Bilaga 4 d: Karta över delom-
råden, SÖ delen



Bilaga 5: Karta över värdeobjekt



Bilaga 6: Karta över objekt i 
våtmarksinventeringen (VMI)



Bilaga 7: Karta över objekt i 
ängs- och hagmarksinventeringen



Bilaga 8: Karta över objekt i 
nyckelbiotopsinventeringen



Bilaga 9: Karta över objekt i 
lövskogsinventeringen



Bilaga 10: Karta över objekt i 
ängs- och betesinventeringen (TUVA)



Bilaga 11: Karta över fornlämningar m m i och utanför det 
inventerade området (från Skogens pärlor)


