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1. Uppdrag och syfte

Detta uppdrag är gjort på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Målsättningen med 
detta arbete har varit att skapa en digital karta  över biotoper i Valle-Nordbillingen. Det om-
råde som avses framgår av Bilaga 1.

Syftet med denna biotopkarta är att den ska uppfylla följande kriterier:

• Den ska kunna tjäna som underlag vid landskapsekologisk analys
• Den ska kunna tjäna som underlag vid ställningstagande för olika skötselåtgärder och  
 restaureringar
• Den ska kunna bidra till Natura 2000 rapporteringen
• Indelning i huvudbiotoper ska i huvudsak följa indelningen i ArtDatabankens Artfakta 
 databas
• Indelningen ska i biotopindelningen så långt möjligt ansluta till tidigare system för  
 indelningar av vegetationstyper
• Arbetet ska grunda sig på befi ntligt underlag och befi ntlig kunskap

För att få ytterligare underlag för bedömning av trädskikt uppdrogs vi också att scanna in och 
rektifi era transparenta IR-bilder från 1980-talet.

Arbetet är en del av Länsstyrelsens arbete med regionala landskapsstrategier.

Arbetet har utförts av Leif Andersson och Anna Nordberg under 2012.
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2. Metodik och genomförande

Den metodik som använts för att identifi era och avgränsa biotoperna har varierat beroende på 
vilken naturtyp (huvudgrupp av biotoper) det handlat om men också vilken specifi k biotop 
det rör sig om inom respektive huvudgrupp. Vilket bakgrundsmaterial som använts redovisas 
under resultatet 

De källor som använts har främst varit.

Digitala rektifi erade IR-bilder (2007 och 2010)
Fastighetskartan (1:10000) med alla skikt
Digitalt ortofoto i färg (2010)
Gamla ekonomiska kartan (1:10000)
Scannade analoga, rektifi erade IR-bilder (1980-talet)
Jordbruksverkets blockdatabas
Kartor över Natura 2000-områden
Faktisk avverkat (Skogsstyrelsen)
Äldre inventeringar (ÅoH, VMI, ÄoB, inventering av örtrika torrängar)
Kommunala detaljplaner (Skövde och Skara kommuner)
Lokal kännedom
kNN-skogskarta från SLU

Arbetet har gjorts i ArcGIS 9.3.

För fl era olika markslag och biotoper har automatisk klassning och gränsdragning fungerat 
väl. För andra typer har manuell fl ygbildstolkning varit nödvändig och fungerat väl. Några 
typer har varit varig behäftade med svårigheter och för att nedbringa osäkerheter vid tolkning 
och klassning har ett par arbetsdagar ägnats åt att kontrollera víssa biotoper i fält. Det är fram-
för allt skogsbiotoperna som det varit nödvändigt att granska i fält.

Eftersom metoden för att avgränsa och klassa biotoperna har varit mycket olika för de olika 
huvudgrupper men även biotoperna så redovisas tillvägagångssättet kortfattat under resultat-
delen för varje biotop.

Resultatet av arbetet redovisas dels genom biotopkartan i shape-fi ler (i två olika skikt), dels i 
form av denna rapport.
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3: Indelning i biotoper

3.1. Biotopindelning
De huvudgrupper av biotoper som använts är följande:

• Bebyggelse, infrastruktur och hårda ytor
• Täkter
• Park, trädgård och andra anlagda gröna ytor
• Åkermark
• Ängs- och betesmarker (Gräsmark)
• Skog
• Myr (torvbildande)
• Sten klippor och berg
• Stränder 
• Brynzoner (Ekotoner)
• Sjö och vattendrag (Öppet vatten)

Dessa har sedan i sin tur ofta delats upp i biotoper. En tabell över samtliga biotoper som ur-
skilts återfi nns i Bilaga 2. För gräsmarker redovisas två skikt – ett som redogör för vilket träd-
skikt som fi nns och ett för fältskiktet. Dessa karaktärer följs inte åt varför det varit nödvändigt 
att göra två separata skikt. De gamla kalkbrotten, som i huvudsak är klädda med lövskog, 
redovisas i ett separatskikt - i huvudkartan är de karterade som olika typer av lövskog.

3.2. Datastruktur
Det digitala materialet består av shape-fi ler. Attributdata består av fyra olika fält:

Markslag (Markslag): Här anges vilken biotop det är.
Trädskikt (Trad): Här anges vilket trädskikt det är.
Källa (Kalla): Här anges på vilket sätt polygonen tagits fram.
Area – där ytan för polygonen beräknats av GIS-programmet.

Skiktet med betesmarkernas fältskikt består av följande fyra olika fält:

Markslag (Markslag): I detta fall är detta alltid “Gräsmark”.
Fältskikt (Faltskikt): Här anges vilket fältskitk det är.
Källa (Kalla): Här anges på vilket sätt polygonen tagits fram.
Area – där ytan för polygonen beräknats av GIS-programmet.
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4. Resultat

4.1. Bebyggelse, infrastruktur och ruderatmarker (”hårda ytor”)
Till denna grupp hör ytor i stort sett utan vegetation som vägar, parkeringsplatser, industribe-
byggelse m m. Normalt saknas naturvärden.

Vägmark
Källa: Fastighetskartan där vägarna gjorts om till ytobjekt i enlighet med vägstorleken kon-
trollerat mot IR 2010.
Yta: 228 ha
Bedömning: Areal och klassning bedöms som god.

Övriga hårda ytor och anläggningar
Källa: Till stor del har kommunala detaljplaner använts (framför allt Skövde kommuns kartor) 
där en klassning är gjort. Utöver detta har tolkning av IR 2010 använts.
Yta: 234 ha
Bedömning: Areal och klassning bedöms som riktiga. En stor del av ytan faller på Skara som-
marland, Axvalla travbana samt köpstaden däremellan.

4.2. Täkter
Dessa kan inordnas i föregående grupp men redovisas här separat. Grustäkter, stenbrott och 
rödfyrhögar är exempel på typer som kan ha vissa naturvärden. Kalkbrotten är numera igen-
växta med skog, i huvudsak lövskog och redovisas därför under skog. Ett särskilt skikt med 
kalkbrott har tagits fram.

Grustäkter
Källa: Topografi sk karta, fl ygbildstolkning IR 2010 samt egen kunskap.
Yta: 15 ha
Bedömning: Genom att klassning bygger på topografi sk karta, tolkning och egen kunskap kan 
vissa objekt ha missats, särskilt sådana som ej längre används.

4.3. Park, gårdsmiljö och andra gröna påverkade ytor
Till denna kategori förs ytor med stark antropogen påverkan men där huvuddelen är vegeta-
tionsklädd. I många fall är vegetationen artifi ciell men i andra fall är den mera naturlig eller 
kan innehålla värdefull fl ora och fauna. Denna grupp har klassats i ett fl ertal olika typer

Tomtmark
Källa: Här har fastigheter med boningshus med en yta under 0,5 ha valts ut ur fastighetskar-
tan. I detaljplanelagt område har tomtmark valts ut från de kommunala detaljplanerna. För 
gårdstomter har fl ygbilder från 2010 använts och därvid tolkats fram.
Yta: 514 ha
Bedömning: Arealen och klassning torde överensstämma väl med verkligheten. 
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Gårdsmiljöer
Källa: Starkt påverkade områden runt ekonomibyggnader har tolkats fram med IR 2010.
Yta: 200 ha
Bedömning: Vissa svårigheter vid gränsdragningar mot andra kraftigt påverkade ytor har 
förekommit men arealen torde överensstämma förhållandevis väl med verkligheten.

Kyrkomark – kyrkogårdar, idrottsanläggningar och parker
Källa: Dessa ytor har tagits fram ur fastighetskartan och genom kommunala detaljplaner 
(framför allt i Skövde kommun).
Yta: 111 ha
Bedömning: Klassningen och areal torde överensstämma väl med verkligheten.

Det fi nns inget underlag som skiljer ut gårdsmiljöer och gårdstomter på jordbruksfastigheter. 
Dessa har därför tolkats med hjälp av infraröda orfobilder från 2010. Gårdstomterna har 
röd begränsningslinje medan gårdsmiljöerna har orange. Gårdstomterna med sina gräsmat-
tor runt boningshusen lyser fram med sin mer röda ton. Gårdsmiljöerna runt ekonomibyg-
gnaderna varierar mera. Den påverkade ytan väster om den högra gårdsmiljön på bilden ser 
kraftigt störd ut och skulle klassats som gårdsmiljö om inte den i blockdatabasen klassats som 
betesmark.
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Samtliga gårdsmiljöer i Valle-Nordbillingen-området. Totalt täcker dessa ca 200 ha jämnt 
spridda i området.
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Åkermarker utgör ungefär en tredjedel av ytan i Valleområdet. De allra fl esta är väl kartlagda 
i SJV:s blockdatabas. En del mindre åkerytor fi nns dock ej med i denna databas och har tolk-
ats fram i fl ygbilder (i fi guren kallad “annan åker”).
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Gräsmarker av olika slag har främst tagits fram med hjälp av SJV:s blockdatabas (betes-
marker). En del gräsmarker är dock ej klassade som betesmarker SJV:s blockinventering och 
dessa har karterats med hjälp av fl ygbildstolkning.  Arealen betesmark i Valle-Nordbillingen 
är ungefär en sjundel av den totala ytan vilket för svenska förhållanden är en stor andel.
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Vägkanter
Källa: Vägmarken har tagits fram automatiskt genom att olika vägklasser i fastighetskartan 
getts olika bredd (se nedan). De framtagna vägkantsytorna (se nedan) har också tagits fram 
automatiskt har genom en bufferzon lagts till på vägarna – olika bred för olika vägstorlekar. 
Bredden har kalibrerats fram genom kontroll mot IR 2010.
Yta: 164 ha
Bedömning: Areal och klassning bedöms vara korrekta.

4.4. Åkermarker
Källa: För åkermarker har den helt avgörande källan varit SJV-s blockdatabas. Ett mindre 
antal åkrar har tolkats fram genom fl ygbildstolkning i IR 2010. De senare klassas som ej 
blocklagd åkermark och identifi eras i datat genom annan källa. Vid tolkning av IR-bilder har 
kontroller mot äldre ekonomisk karta gjorts vad gäller äldre markanvändning. Några fall av 
åkrar med ovanliga åkerogräs har framkommit vid diskussioner med lokala naturvårdare. För 
att få en bild av sådana åkrars förekomst fordras dock en särskild inventering.
Yta: 4653 ha
Bedömning: Noggrannhet och ytangivelser torde vara goda.

4.5. Ängar och betesmarker (gräsmarker – trädklädda eller ej)
Dessa redovisas i två olika skikt. Dels som gräsmarker där trädskiktet enligt ovan redovisas. 
Dels som gräsmarker där fältskiktet är klassat i örtrik torräng, torräng, friskäng, fuktäng, kalk-
fuktäng och alvar.
Källa: För betesmarker har huvudkällan varit SJV-s blockdatabas. Till detta har ett antal icke 
blocklagda gräsmarker tolkats fram i IR 2010. Dessa anges som ej blocklagd betesmark. I 
samband med slutgranskning av lövskogsmaterialet (IR 2007) har ytterligare några gräsmark-
er tolkats fram. De sistnämnda har ej klassats vad gäller fuktighet eller trädslag och klassas 
endast som gräsmark. Vid tolkning av IR-bilder har kontroller mot äldre ekonomisk karta 
gjorts vad gäller äldre markanvändning. För framtagning av örtrika torrängar har inventerin-
gen av örtrika torrängar använts samt Ängs- och hagmarksinventeringen och lokal kännedom. 
För torrängar har Ängs- och hagmarksinventeringen använts liksom Natura 2000 klassningar 
där sådana områden berörs. Fuktängar har sökts ut automatiskt med IR 2010. De ytor gräs-
mark som ej tillhört någon av de torra eller fuktiga markerna har klassats som frisk mark.
Yta: 1815 ha
Bedömning: I stort sett är angivelserna av gräsmarker goda. Ohävdad mark mot skog och i 
bryn har ibland varit svår att avgränsa. Gränsen mellan fuktig och frisk mark har varit svår att 
avgränsa - vissa fel fi nns sannolikt på speicifi ka ytor men arean av fuktighetsklasserna torde 
vara förhållandevis bra.

4.6. Skog
Detta har varit det mest komplicerade markslaget att kartera. Det har varit nödvändigt att 
använda en lång rad olika källor för att klassa skogsmarkerna. Ändå är grändsdragningarna 
svåra och osäkra i många fall – även ute i fält kan det vara svårt att avgöra till vilken skogstyp 
ett bestånd ska klassas. Gränsen mellan barrdominerad och lövdominerad skog har gått bra att 
klassa automatiskt. Att klassa de olika barrbestånden som tall-, gran- eller barrblandskog har 
också krävt en hel del fältkontroll och ändå kan resultatet ibland vara osäkert. När det gäller 
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Landskapet i Valle är förhållandevis lövrikt. Lövskogar av fl era olika slag spelar roll men 
blandade lövskogar dominerar stort. Totalt täcker lövskogen mer än 2000 ha av landskapet - 
totalt ca 15 % av arealen.
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att skilja de olika barrträden åt har kNN-kartan över skog varit till god hjälp. För lövskog har 
ek kunnat klassas bra automatiskt i de centrala delarna av Valle-kartan. SLU:s kNN-karta har 
varit till mindre hjälp för att skilja olika lövbestånd åt. Här fi nns ställvis stora felaktigheter. 
Detta gäller särskilt för ek. För fl era andra lövskogstyper har manuell fl ygbildstolkning av IR 
2007 varit nödvändig. Och gränsen mellan olika typer är ibland svår att dra. Ett stort an-
tal fältkontroller har gjorts. Det ska påpekas att blandlövskog innefattar lövskogstyper från 
fuktiga typer (vanligen klibbal och glasbjörk) till friska och torra typer (ett stort antal trädslag 
kan konstituera dessa typer). I Valle-Nordbillingen-området är det mycket små problem med 
blandskogar av barr- och lövträd. Lövträd eller barrträd dominerar nästan överallt med 70% 
eller mer.

Den arbetsgång som använts (i huvuddrag):
1: Selektion av trädslag m h a IR ortofoton: Barr 2010, ädellöv och ek 2007
2. Bearbetning av polygoner
3. Kontroll i fält av selektionerna för barr, ädellöv och ek
4, Manuell korrigering m h a fl ygbildstolkning, fältanteckningar och kontroll mot gammal IR 
foto (rektifi erade)
5. Klippning av all skog m h a alla andra lager
6. Klippning av triviallövskog m h a all annan skog

Klibbalskog
Bestånd med minst 70% klibbal.
Källa: Manuell tolkning av IR 2007
Yta: 141 ha.
Bedömning: Klibbal har varit svår att avgränsa från björk och blandlövbestånd på fuktig 
mark. Den totala arealen är förmodligen större.

Vide
Bestånd med minst 70% viden.
Källa: Manuell tolkning av IR 2007
Yta: 22 ha
Bedömning: Täcker förhållandevis liten areal. Vissa ytor vid sjöar kan ha förbigåtts.

Ekskog
Bestånd med minst 70% ek.
Automatisk klassning med manuell kontroll mot SLU-s skogskarta kNN-Sverige 2010.
Yta: 215 ha (även betesmarker ingår)
Bedömning: Ekbestånden har ställvis varit svår att skilja från björk och asp. Bestånd som 
redovisas som blandlövbestånd kan i några fall vara ekdominerade. Redovisade ekbestånd är 
med stor träffsäkerhet ek-dominerade. Fältkontroller har gjorts.

Blandädellövskog
Bestånd med minst 70% av ask, alm, bok, lind, lönn eller ek och inte uppfyllande kriteriet för 
att klassas som ekskog.
Källa: I huvudsak manuell fl ygbildstolkning av IR 2007.
Yta: 160 ha
Bedömning; Typen är ofta svår att skilja från ekbestånd. Förmodligen är karteringen av denna 
typ god. Mindre bestånd kan fi nnas i bestånd som redovisas som blandlövbestånd.
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SLU:s karta över skogsmarken (kNN Sverige) visar förekomst av ett antal av de viktigaste 
trädslagen. I detta arbete har vi använt kartan från 2010. När det gäller ek så var angiv-
elserna runt Flämsjön (överst) väl överenstämmande med verkligheten medan de i söder, t ex 
öster om sjön Kusen (nederst) visade sig helt felaktiga. Hät utgörs skogen nästan till 100 % 
av björk.
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Barrskogen är främst belägen i Valle-Nordbillingens kantzoner. De västra delarna mot 
Brunnsbo storäng, som tillika är de största barrskogsförekomsterna, avviker från de övriga 
genom att ligga på magrare mark. Totalt fi nns ca 1845 ha barrskog i området.



15

Skog dominerade av Rosaceer
Skogar eller trädskikt dominerade av oxel, fågelbär, rönn, hägg, vildapel och hagtorn har 
klassats särskilt. De förekommer dock i stort sett endast i betesmarker och fi nns i trädklädda 
betesmarker med som typ av trädtäckning.
Yta: 25 ha
Bedömning: Typen fi nns bara i betesmarker. Stora arealer av denna typ fi nns i brynmiljöerna 
som ej klassats vad avser trädskikt.

Björkskog
Bestånd med minst 70% björk.
Källa: I huvudsak manuell fl ygbildstolkning av IR 2007 kombinerat med stort inslag av fält-
kontroll.
Yta: 121 ha.
Bedömning; På grund av svårigheter att skilja björk från klibbal, asp och ek så är björkskoga-
rna troligen fl er än vad som anges här. De fl esta återfi nns i blandlövbestånden.

Blandlövskog
Lövskog som inte uppfyller någon annan kategori lövskog.
Källa: I huvudsak manuell fl ygbildstolkning av IR 2007 kombinerat med fältkontroll.
Yta: 1994 ha
Bedömning: Detta är en mycket stor andel av lövskogarna. I viss mån kan denna stora areal 
tillskrivas svårigheter att skilja björk, klibbal, ek och asp åt. Det ska dock påpekas att lövsk-
ogarna i Valle är i hög grad blandskogar varför den stora ytan är förväntad.

Tallskog
Bestånd med minst 70% tall.
Källa: Automatisk klassning med IR 2010 (barrskog) och med manuell klassning mot kNN-

SLU:s skogskarta (kNN Sverige) var till stor hjälp för att klassa barrskogarna i tallskog, 
granskog och barrblandskog. Ett stort antal bestånd fältkontrollerades också varvid detta 
kunde bekräftas.
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kartan. Betydande fältkontroll har skett.
Yta: 270 ha
Bedömning: Genom fältkontroller och SLU:s kNN-karta över skog så har tallskogar kunnat 
tas fram med ganska god säkerhet. De största arealerna fi nns i kantzonerna i väster. På kalken 
är tall ytterligt ovanlig.

Granskog
Bestånd med minst 70% gran.
Källa: Automatisk klassning med IR 2010 (barrskog) och med manuell klassning mot kNN-
kartan. Betydande fältkontroll har skett.
Yta: 1096 ha
Bedömning; De fl esta barrskogar i Valle-Nordbillingen-området är granskogar. Genom fält-
kontroller och SLU:s kNN-karta över skog så har granskogar kunnat tas fram med ganska god 
säkerhet.

Barrblandskog
Barrdominerade bestånd som ej uppfyller kriterierna för tall- eller granskog.
Källa: Automatisk klassning med IR 2010 (barrskog) och med manuell klassning mot kNN-
kartan. En betydande fältkontroll har skett.
Yta: 534 ha
Bedömning: Genom fältkontroller och SLU:s kNN-karta över skog så har barrblandskogar 
kunnat tas fram med ganska god säkerhet. De fl esta barrblandskogarna är belägna i de västra 
ytterkanterna av området.

Hyggen
Kalavverkade ytor där avverkningen har skett som längst 10 år tillbaka.
Källa: Faktiskt avverkat (SKS) som kontrollerats mot IR 2010 samt äldre ekonomisk karta.
Yta: 273 ha
Bedömning: Angivelsen torde vara god. Vissa problem har varit att klassa äldre hyggen med 
mycket uppkommande löv – är de hyggen eller lövskogar.

Kraftledningar i skog
Källa: Kraftledningarna har skapats genom att buffra kraftledningslinjerna i fastighetskartan 
efter att bredden på olika kraftledningsklasser mätts i ortofotot. Sedan har ledningarna klippts 
med skikt som ej är skog.
Yta: 88 ha
Bedömning: Genom att bufferzonerna vid sidan av kraftledningarna kontrollerats mot ortofo-
ton (IR) så bedömer vi angivelserna goda.

4.7. Myr
Med myr avses här torvbildande våtmarker som ej är limniska. Ett antal typer har tolkats fram 
med användning av olika källor.

Tallmosse
Källa: Gamla ekokartan, automatisk klassning av barrskog (IR 2010) samt en del fältkontroll.
Yta: 16 ha
Bedömning: Vissa tallmossar i de sydvästra delarna kan innehålla gran och torde då rätteli-
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gen vara sumpskogar. Totalt är dock barrsumpskogar och tallmossar av mindre betydelse i 
området. En del tallbevuxna rikkärr och gransumpskog på kalkrik mark är dock av viktiga för 
biologisk mångfald. De täcker dock mycket små arealer.

Rikkärr
Källa: Våtmarksinventeringen och egen kännedom samt kontrollerad mot IR 2010. I rikkärr 
innefattas såväl extremrikkärr som rikkärr.
Yta: 9 ha
Bedömning: Rikkärren är väl kända varför angivelsen torde vara i stort sett korrekt.

Öppet kärr
Källa: Tolkning IR 2007. I dessa räknas ej rikkärren in – de behandlas separat.
Yta: 8 ha
Bedömning: Angivelserna torde vara goda.

4.8. Sten, klippor och berg
Dessa täcker så små ytor i projektion att de ej tagits med i karteringen. I området fi nns dock 
diabasbranter av stor vikt och en del kalksten i fast klyft.

4.9. Stränder
Någon särskild kartering av dessa ytor har ej gjorts – en del av helofytvegetationen kan sägas 
tillhöra strandvegetationen.

4.10 Brynzoner
Typiskt i Valle-Nordbillingen är de stora mängderna av bryn utmed åkrarna mot betesmarker, 
mellan åkrarna och mot skog eller annan mark. Olika typer av brynzoner har identifi erats. 
Åkerkanter har karterats fram separat genom att alla åkrar getts en bufferzon (bredd 5 m) mot 
annan mark än betesmark. Dock har denna zon ej kunnat ingå  i tomtmark, vägkant, väg, åker 
eller bebyggelse – där har åkerkanter klippts bort. Ett antal andra brynzoner och ekotoner har 
kommit fram som glipor mellan olika markslag.
Källa: Jordbruksverkets blockdatabas samt framtolkade ej blocklagda åkermarker. Övriga 
gränsytor har tagits fram som rester efter andra klassningar – mellanrum som ej tilldelats 
markslag.
Yta: 510 ha.
Bedömning: För vissa bryntyper är angivelserna goda. Så torde arealen åkerholmar vara gan-
ska liten medan areal, antal och längden åkerkanter är mycket hög. Under “övriga gränsytor” 
döljer sig allehanda övergångar mellan olika markslag. Arealen åkerkant uppskattas till 274 
ha.

4.11. Sjöar och vattendrag – limniska ekosystem
Öppet vatten
Källor: Fastighetskartans vattengräns korrigerat med fl ygbildstolkning (IR 2007) av helofyt-
vegetation
Yta: 817 ha
Bedömning: Areal och avgränsning torde vara god.
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Ett av de mest karakteristiska dragen i Valle-Nordbillingen-området är stora förekomster av 
brynzoner av olika slag. Alla blommande körsbärssträd, oxlar, vildapel, hägg och hagtorn, 
som ger denna trakt sådan skönhet under vår och försommar, är framför allt knutna till dessa 
kantzoner.
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Landskapet runt Vänern liksom runt platåbergen i stort är påfallande sjöfattigt. Valle-Nord-
billingen avviker kraftigt mot denna bild, vilket främst förklaras av det välutvecklade kames-
landskapet väster om Billingen.
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Helofytvegetation 
Källor: Flygbildstolkning manuell av IR 2007.
Yta: 102 ha
Bedömning: Avgränsning kan ibland vara svår mot öppet vatten. Flytbladsvegetationen torde 
inte vara utvecklad vid tillfället för fl ygfotografering vilket torde ha bidragit till att angivelser-
na ändå är rätt goda.

Vattendrag (inkl diken). 
Dessa har inte karterats separat då de i huvudsak är linjära objekt i de skalor som är aktuella. 
De fl esta diken och vattendrag i odlingslandskapet återfi nns dock som gränsytor av olika slag.

4.12. Några konstateranden efter sammanställningen av biotopkartan
Det ska framhållas att de IR-bilder som använts har skiftat kraftigt i kvalitet - vad avser 
färgåtergivningen av olika typer av vegetation - vilket gjort att olika årgångar har använts för 
olika ändamål. Rent allmänt så visade sig många ytor vara mycket svåra att avgränsa automa-
tiskt vilket medfört ett mycket omfattande manuellt tolkningsarbete att klassa alla ytor.
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Det är problematiskt att använda sig av automatisk fl ygbildstolkning över större områden då 
färgställningen varierar från bild till bild. En analys som ger mycket bra resultat i bilden den 
kalibrerats mot kan därmed ge rent felaktiga resultat i en annan bild och det är mycket ar-
betskrävande att göra en enskild kalibrering för varje bild. Det skulle därför vara lämpligare 
att använda sig av högupplösta satelitbilder vid automatisk tolkning av större områden. Denna 
typ av bilder har också ett bredare färgspektrum vilket kan innebära att det är möjligt att skilja 
biotoper åt som inte går att särskilja på ett ortofoto.

Det är också så att vid sammanläggning av ytor genererade av från olika källor så uppkom-
mer en mängd glipor och mellanrum. Ofta motsvaras dessa ytor också i verkligheten av 
övergångsmarker, ekotoner, mellan olika biotoper. Men ibland är det bara fråga om ett fel som 
uppkommit någonstans – sådana fel fi nns i alla använda källmaterial. GIS-systemen noterar 
alla sådana glipor även om det bara är någon dm i fel. Det har inneburit ett mycket mödosamt 
arbete att lappa ihop och klassa uppkomna glipor och ta bort överlapp.
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5. Diskussion

5.1. Typer av särskilt intresse
Några biotoper är dåligt utredda och naturvärdena i dessa behöver undersökas närmare.

Klibbalskogar
Klibbalskogar, framför allt utefter sjöar, varierar kraftigt i mognadsgrad och naturvärde. 
Det fi nns unga bestånd som vuxit upp på fuktiga stränder relativt nyligen och det fi nns äl-
dre bestånd med gott om hålträd och död ved. Ett stort antal strandskogar är klassade som 
blandlövskogar då de är blandningar av framför allt klibbal och björk.
Förslag: Alla strandskogar och klibbalskogar i Valleområdet bör naturvärdesbedömas i fält för 
att få ett säkert underlag för planering.

Brynzonerna
Dessas belägenhet är genom denna vegetationskartering ganska väl känd. Dock behöver 
naturvärdena i sig preciseras och riktlinjer för hur de ska skötas utarbetas. Dessa marker löper 
stor risk att utarmas om alltför schablonmässiga regler från Jordbruksverkets miljöersättningar 
tillämpas.
Förslag: Brynzonrena bör inventeras på lämpliga evertebratgrupper – framför allt olika in-
sektsgrupper.

Gårdsmiljöerna
I området fi nns ett stort anal gårdsmiljöer spridda. I och med denna kartläggning är de väl 
karterade och identifi erade. Naturvärdena hos de olika objekten är dock okänd. Här kan fi nnas 
många ovanliga gamla ruderatväxter, varav fl era rödlistade. De kalkrika markerna gör att 
många intressanta arter förekommer. En inventering av gårdsmiljöerna förefaller viktig.
Förslag: Naturvärdesbedömning i fält bör ske av samtliga gårdsmiljöer.

Kalkbarrskogar
Inom de kalkrikaste delarna av Valle-Nordbillingen-området fi nns ett antal mycket värde-
fulla kalkbarrskogar. Huvudsakligen rör det sig om kalkgranskogar. Ett stort antal av dessa 
är belägna i skyddade områden. En del av de granskogar som fi nns i skyddade områden är 
dock planteringar utan skoglig kontinuitet och utan påtagliga naturvärden. Utanför skyddade 
områden fi nns fortfarande värdefulla kalkbarrskogar.
Förslag: Barrskogar inom det kalkrika området bör naturvärdesklassas i fält.

Åkrar med rik ogräsfl ora
Åkrar med en fröbank med ovanliga ogräs förekommer här och var i Valle-Nordbillingen-
området. Dessa bör karteras genom inventering. Rent praktiskt är detta dock ganska ar-
betskrävande då åkerarealen är så stor. Delområden med kuperad terräng och runt kända 
förekomster av sällsynta åkerogräs skulle kunna prioriteras.
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5.2. Val av mål för olika markslag

Vissa marktyper är i princip möjliga att med olika skötsel och markanvändning styra mot 
olika biotoper. Så kan t. ex. en frisk kalkrik mark i Valle-Nordbillingen-området husera 
kalkgranskog, ädellövskog (olika typer), trädklädd betesmark (olika träslagssammansättnin-
gar) eller helt öppen betesmark eller rent av slåtteräng. Här bortses från naturtyper som är av 
mindre naturvårdsintresse som kulturskogar (olika trädslag), åkermark, kulturbetesmark eller 
exploatering av olika slag.
En bedömning av vilka mål som är lämpliga var kan görs genom att ett antal olika viktiga 
biotopers landskapsekologiska funktionalitet analyseras.

Av de nämnda miljöerna på frisk mark kan följande bedömningar preliminärt göras:
Kalkgranskog: Äldre granskog på kalkrik mark täcker en förhållandevis liten areal i Valle-
Nordbillingen-området. De fl esta värdefulla bestånd har någon form av skydd. De värdefulla 
bestånd som ännu ej är skyddade bör skyddas. Några yngre bestånd med förutsättningar att 
utvecklas till bra kalkgranskogar bör identifi eras och skyddas.
Ekskog – ekbestånd: De fl esta ekbestånden ligger runt Eahagen och Flämslätt. Det bör göras 
en landskapsekologisk analys av ekvärdena i Valle-Nordbillingen-området. Det fi nns ansen-
liga arealer ekskog runt Flämslätt som saknar skydd. Dessa bör utredas och om behov förelig-
ger ges adekvat skydd.
Blandädellövskog: De fl esta värdefulla bestånden med blandat ädellöv är skyddade. En 
beredskapsplan för vad som kan göras om almsjukan utbreder sig i området bör  upprättas. 
Även askskottsjukans effekter på naturvärdena i detta område bör utredas och en plan för 
hanteringen av detta bör tas fram.
Trädklädda betesmarker: Här bör en analys av mosaiknaturens värden – kombination med 
brynzonerna – göras. En landskapsekologisk funktionalitets analys av dessa biotoper bör 
göras. Detta är en av Valle-Nordbillingenområdets viktigaste biotoper.
Öppna betesmarker: Det bör utredas hur helt öppna betesmarker förhåller sig till trädklädda 
marker på samma underlag vad gäller biologi. Den största öppna betesmarken – Axvalla hed 
– är dock huvudsakligen en torr gräsmark och kan inte direkt jämföras med de friska gräs-
marker som diskuteras här.

Det fi nns andra markslag (torra eller fuktiga, kalkrika eller mindre kalkrika) som kan ges 
alternativ skötsel.

5.3. Några ovanliga och skyddsvärda biotoper med liten areal
Ett antal biotoper har mycket liten areell utbredning i Valle-Nordbillingen. En del av dessa är 
även i ett nationellt perspektiv ovanliga och har totalt liten areal. De förtjänar på varje plats de 
förekommer att få lämpligaste skötsel och skydd.

Örtrik torräng
Den stäppartade torrängen, ängshavre-torrängen eller som den också kallas – örtrik torräng, 
har i Valle-Nordbillingen endast blygsamma förekomster. De fl esta är belägna strax norr om 
Varnhem men spridda förekomster fi nns i de kalkrikaste områdena, vanligen på grusig mark. 
Detta är en biotop som inte kan anläggas genom särskild skötsel men det fi nns fl era backar 
som hotas av igenväxning och ohävd och det är viktigt att alla förekomster sköts.
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Alvarmarker
Kalkstenen går i dagen på några ställen i området. Det största området fi nns i naturreservatet 
Högsböla äng. De största ytorna här är alvar-torräng av ängshavre-typ, alvarhällmarkerna är 
förhållandevis små. Ett litet område med alvar fi nns ovanför Varnhem.

Kanjon vid Öglunda
Bäcken som rinner upp vid Öglunda kyrka, rinner strax uppströms kyrkan i länets enda kan-
jon. Den omges av tomter och bebyggelse och det är viktigt att området ges relevant skydd. 
Kanjonen är idag utan skydd. Området behöver ingen skötsel. skuggig miljö torde vara det 
mest optimala för det organismliv som fi nns här. Endast om gran eller annan helt olämplig 
vegetation skulle tränga in bör åtgärder ske.

Kalkklippor och kalkskravel ovanför Ulunda
Ovanför Ulunda öster om Varnhem fi nns i kanten mot barrskogen ett område med kalksten 
som går i dagen. Här fi nns gott om kalkskravel, klippor – delvis nästan raukformade. Området 
bör skyddas på lämpligt sätt. Det är inte hävdberoende, det omges idag av en kalkgranskog.

Extremrikkärr
För att vara ett kalkstensområde är extremrikkärren förhållandevis få. En del av dessa är dock 
av största värde – Melldalakärret med sina kalktuff-formationer och Gullakroksjöarna med 
kalktuff och källor som förser Gullakrokssjön med sitt klara, oligotrofa, kalkrika vatten. I 
övrigt fi nns ett antal extremrikkärr av mer ordinära slag, ofta med axag. De fl esta av dessa 
extremrikkärr fordrar någon form av skötsel.

Kalkfuktäng
Ett par mindre förekomster av kalkfuktäng fi nns i området. Dessa behöver hävd för att 
naturvärdena ska bevaras.
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Bilaga 1: Karta över områdets avgränsning
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Bilaga 2: Landskapets indelning i biotoper

Biotopgrupp Biotoper Undergrupp per trädslag
Terrestra ekosystem
Bebbyggelse, infrastruktur och 
hårda ytor Vägmark

Vägkant
Vägmark i tätort (eller detaljeplanelagt 
område)
Hårda ytor i detaljplanelagt område
Hård yta
Anläggning
Gårdsmiljö

Täkter Grustäkt

Park, trädgård och andra anlagda 
gröna ytor

Tomtmark < 0,5 ha (utanför 
detaljplanelagt område)
Tomtmark (i detaljplanelagt område)
Tomtmark
Gårdstomt
Park
Kyrkomark
Gräsplaner
Gröna ytor i detaljplanelagt område
Naturmark detaljplanelagt område
Små ytor mellan tomtmark och annan 
mark

Åkermark Åker

Ängs- och betesmareker (Gräsmark) Gräsmark Öppen betesmark
Ek
Blandlöv
Blandädellöv
Rosaceer
Björk
Klibbal
En

Skog Barrskog Tall
Gran
Barrbland

Tallmosse Tall
Lövskog Ek

Blandädellöv
Björk
Klibbal
Vide
Blandlöv

Kraftledningsgata i skog
Hygge

Myr Rikkärr
Öppet kärr

Ekotoner Åkerholme
Åkerholme mellan åkrar
Åkerkant
Bryn mellan väg och betesmark
Övrig gränsyta

Limniska ekosystem
Öppet vatten Öppet vatten

Vegetationsklädda grundområden Vassar
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Bilaga 3: Gräsmarkernas indelning i fältskiktstyper

Gräsmarker - indelning

Biotoper-fältskikt
Örtrik torräng
Alvar
Torräng
Friskäng
Fuktäng
Kalkfuktäng
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Biotop Antal polygoner Area - ha
Vägmark 3040 228
Vägkant 300 163
Hård yta 106 82
Anläggning 18 153
Gårdsmiljö 554 200

Bebbyggelse, infrastruktur och hårda ytor - totalt 4018 826

Grustäkt 10 15

Täkter - totalt 10 15

Tomtmark 2231 514
Park, kyrkogrådrar o andra gröna ytor 141 111
Naturmark detaljplanelagt område 3 2
Små ytor mellan tomtmark och annan mark 2114 22

Park, trädgård och andra anlagda gröna ytor - totalt 4489 649

Åker 1464 4653

Åkermark - totalt 1464 4653
0

Gräsmark 1377 1815

Ängs- och betesmareker (Gräsmark) - totalt 1377 1815
0

Barrskog 1843 1845
Lövskog 1150 2115
Tallmosse 39 55
Kraftledningsgata i skog 1098 88
Hygge 136 273

Skog - totalt 4266 4376

Rikkärr 17 9
Öppet kärr 11 8

Myr - totalt 28 16

Åkerholme 405 12
Åkerholme mellan åkrar 312 11
Åkerkant 1074 8
Bryn mellan väg och betesmark 258 3
Bryn mot betesmarkjer 1598 12
Övrig gränsyta 4874 197

Ekotoner - totalt 8521 244

Öppet vatten 376 816
Vassar 228 102

Limniska ekosystem - totalt 604 918

Bilaga 4: Area och antal polygoner av olika biotoper och biotopgrupper


