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Sammanfattning
Nedanstående arbete utförts på uppdrag av Alingsås kommun och syftar till att utreda
förekomst av eventuell naturvärden i ett avgränsat område vid Lövekulle. Det aktuella
området är delvis beläget inom riksintresse för naturvård och betydande delar omfattas
dessutom av strandskydd. Vidare ligger området inom en så kallad värdetrakt för naturvärden
knutna till lövskogar och åldriga lövträd. Lövskogstrakten vid Mjörn och Anten har pekats ut
som en av de 6 viktigaste områdena i Västra Götalands län för naturvärden av detta slag. I
dessa värdetrakter är ambitionen hos naturvårdande myndigheter inte bara att bevara
naturvärden i befintliga värdekärnor, utan även att skapa möjligheter för expansion av
naturvärden genom att på olika sätt stimulera uppkomst av framtida lövskogs/lövträdsmiljöer
av hög kvalitet.
Det inventerade området delades in i delområden vilka samtliga besöktes i fält. Vid fältarbetet
noterades naturtyp samt förekomst av naturvårdsintressanta strukturer, element och arter.
Vidare samlades uppgifter in från tidigare genomförda inventeringar samt från Artportalen.
För varje delområde gjordes därefter en samlad naturvärdesbedömning i en fyragradig skala –
mycket höga naturvärden, höga naturvärden, måttliga naturvärden samt begränsade
naturvärden. Av de 23 delområdena bedömdes 6 hysa höga naturvärden, 7 måttliga
naturvärden och 10 begränsade naturvärden (se karta Bilaga 2). Områden med höga
naturvärden utgörs av åldriga lövskogar, brynmiljöer på/intill äldre åkermark,
grundvattenområde, källkärr samt klibbalkärr. I relation till planerad bebyggelse är det särskilt
de två områdena med åldrig lövskog (utpekade som nyckelbiotoper), brynzonen intill dessa
samt det lilla källkärret som bör nämnas (delområdena 5, 6, 9 och 10). Tillsammans bär dessa
en stor del av biodiversiteten i det inventerade området och vid en eventuell byggnation är det
viktigt att största möjliga hänsyn tas till naturvärdena i dessa ytor. För att minimera negativ
inverkan på lövskogsmiljöerna bör en zon på minst 30 meter lämnas mellan skogsbrynens
trädstammar (här avses stammar av åldriga träd) och eventuella tomtgränser. Denna zon kan
med fördel skötas genom att vegetationen slås av en eller ett par gånger om året. Om praktiskt
möjligt är det en fördel om slaget växtmaterial transporteras bort. Spontan uppkomst av
taggiga buskar kan gärna gynnas.
För att minimera risken för negativ inverkan på det lilla källkärret bör olika typer av
dräneringsåtgärder undvikas i markavsnitt som ligger i nivå med, eller högre än källkärret.
Vidare kan man, om exempelvis promenadstigar tangerar kärrmiljöerna, konstruera små
spänger som minskar risken för alltför stort markslitage. Om praktiskt möjligt bör även
vegetationen i kärrmiljöerna slås av med jämna mellanrum.
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Inledning
Följande arbete syftar till att utreda förekomst av eventuell naturvärden i ett avgränsat område
vid Lövekulle, Alingsås kommun (se karta i bilaga 1 och 2). Resultatet av arbetet är tänkt att
utgöra en grund för framtida planeringsarbete i området samt ett underlag för att bedöma
lämplig placering för en eventuell byggnation. Arbetet har genomförts på uppdrag av
Samhällsbyggnadskontoret, Alingsås kommun av Ola Bengtsson, ekolog i Pro Natura.

Tillvägagångssätt
Arbetet inleddes med att det aktuella området delades in i delområden baserad på förekomst
av relativt enhetliga naturtyper. Denna indelning gjordes med hjälp av digitala flygbilder i
färg som tillhandahållits av kommunen. Indelning i delområden gjordes dels för att underlätta
fältinventeringen men också för att, på ett överskådligt sätt, kunna beskriva områdets
naturvärden. Under inledningsfasen gicks dessutom all relevant bakgrundsinformation igen.
Exempel på källor till sådan information är trädportalen, Artportalen,
nyckelbiotopsinventeringen, lövskogsinventeringen, ängs- och hagmarksinventeringen samt
avgränsningar av riksintressant natur och strandskyddat område.
Samtliga delområden som avgränsats i flygbild besöktes därefter i fält. Under fältarbetet
gjordes en naturtypsklassificering samt en naturvärdesbedömning baserad på förekomst av
arter och strukturer. Direkta noteringar gjordes av mossor, lavar, kärlväxter, fjärilar och
fåglar. Förutsättningar för andra organismgrupper såsom vedlevande insekter, fladdermöss
och vedsvampar gjordes utifrån indirekta kriterier såsom förekomst av död ved, ihåliga träd
etc.
För varje delområde gjordes slutligen en samlad naturvärdesbedömning. I detta arbete
användes en fyragradig skala – mycket höga naturvärden (naturvärden av nationellt eller
internationellt intresse), höga naturvärden (området hyser, eller kan förväntas hysa rödlistade
arter, motsvarar begreppet nyckelbiotop i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering), måttliga
naturvärden (området kan förväntas hysa höga naturvärden och rödlistade arter inom några
decennier om skötsel fokuseras på naturvärden, motsvarar ungefär begreppet objekt med
naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering) samt begränsade naturvärden
(områden där höga naturvärden inte kan förväntas uppstå inom några decennier även om
skötseln fokuseras på naturvård).
Förekommande naturvärden sattes bedömningsmässigt in i ett större landskapligt perspektiv
för att man lättare ska kunna förstå respektive delområdes potential i ett framtida
naturvårdssammanhang.

Generell beskrivning av det inventerade området
Området vid Lövekulle ligger i ett småbrutet landskap där skogsmiljöer ofta på tunna, steniga
jordar bryter av mot åkermark i grunda dalgångar. Skogsmiljöerna består främst av
hedekskogar men inslag av planterad barrskog, både gran och tall finns också. Merparten av
det inventerade området är beläget på torr till frisk mark men smärre partier av våtmarker
förekommer här och var.
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Värdetrakt
Området är beläget mitt i ett landskapsutsnitt som i flera sammanhang identifierats som en
viktig värdetrakt för naturvärden knutna till lövskogar och grova lövträd (Länsstyrelsen
Västra Götalands län 2006, Bengtsson 2011). Detta landskapsutsnitt intill sjöarna Mjörn och
Anten hyser en betydande koncentration av äldre lövskogar eller andra typer av bestånd,
exempelvis hagmarker, med gamla ädellövträd och en artstock av krävande arter knutna till
sådana miljöer. I Bengtsson 2011 pekas lövskogstrakten vid Mjörn och Anten ut som en av de
6 viktigaste områdena i Västra Götalands län för områden med värden knutna till åldriga
lövträd. I dessa värdetrakter är ambitionen hos naturvårdande myndigheter inte bara att bevara
naturvärden i befintliga värdekärnor, utan även att skapa möjligheter för expansion av
naturvärden genom att på olika sätt stimulera uppkomst av framtida lövskogs/lövträdsmiljöer
av hög kvalitet. Inom det inventerade området finns dels värdekärnor i form av två avgränsade
nyckelbiotoper med äldre hedekskog men också en betydande areal yngre ekskogsmiljöer som
på sikt skulle kunna utgöra expansionsområden för naturvärden knutna till ek.

Riksintresse
En betydande del av det inventerade området är beläget inom område som pekats ut som
riksintressant för naturvård av Naturvårdsverket (objekt nr NRO 142 38, Anten-Mjörn). Som
skäl för denna klassificering anges förekomst av mycket höga naturvärden knutna till sjöar,
odlingslandskap, miljöer av geovetenskapligt värde samt lövskogar. Enligt miljöbalkens
bestämmelser har områden av riksintresse ett skydd mot åtgärder som ”påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön”. Detta gäller vid åtgärder som innebär en förändrad
markanvändning – exempelvis bebyggelse på tidigare odlad åkermark. Vid åtgärder som inte
innebär ändrad markanvändning är miljöbalkens bestämmelser endast rådgivande. I varje
enskilt fall där exempelvis exploatering blir aktuellt, görs en bedömning av åtgärdens
inverkan på de värden som identifierats inom det aktuella riksintresset. I nedanstående kapitel
redovisas värden för respektive delområde mer i detalj tillsammans med effekter av en
eventuell byggnation.

Figur 1. Karta över gräns för område av riksintresse för naturvård (taget från informationskartan Västra
Götalands län)
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Strandskydd
En betydande del av området är också beläget inom strandskyddat område. Strandskyddet,
som normalt gäller 100 meter från strandkanten både ut i vattnet och upp på land, har som
syfte att trygga allmänhetens tillgång till strandmiljöer samt att värna växt och djurliv på land
och i vatten. Runt Mjörn gäller dock utökat strandskydd 300 meter på ömse sidor om
strandkanten. I det inventerade området är det egentligen bara inom delområde 1, 2 och 22
som man hittar miljöer som har direkt anknytning till strand eller vatten. Övriga delområden
som berörs av strandskyddet är terrestra miljöer som inte har någon direkt ekologisk koppling
till strand eller vatten men som geografiskt befinner sig närmare än 100 meter från
strandkanten.
När det gäller människors möjligheter att få tillgång till sjöstranden –
strandskyddsbestämmelsernas första syfte – så är detta endast en relevant fråga i delområdena
1, 2 och 22. I dessa delområden planeras för närvarande inga typer av åtgärder. Frågor
rörande strandskyddsbestämmelsernas andra syfte – att värna växt- och djurliv – kan bli
relevant i fler delområden. Eventuella kopplingar mellan planerade åtgärder och
strandskyddsbestämmelser redovisas nedan under respektive delområde.

Figur 2. Karta över gräns för strandskydd.

Eventuell byggnation
Vid genomförandet av denna inventering fanns planer på att anlägga småhusbebyggelse
någonstans på den äldre åkermarken som i denna rapport delats in i delområdena 4, 5 och 6.
En av förutsättningarna för inventeringsarbetet var att, utifrån ett naturvårdsperspektiv,
bedöma var en sådan bebyggelse lämpligen kunde placeras och i så fall vilka effekter på
områdets naturvärden en sådan bebyggelse skulle kunna få. Eventuell konsekvenser redovisas
nedan under respektive delområde.

6

2011-11-08

Beskrivning av delområden
Nedan beskrivs respektive delområden med avseende på naturtyp, strukturer, arter och
naturvärde. Här ges också, i förekommande fall, en kortfattad beskrivning av frågor relaterade
till byggnation, riksintresse eller strandskydd.

Delområde 1
Naturtyp: Grundvattenområde

Area: 0,5 ha

Beskrivning
Detta delområde består av ett grunt vattenområde i en mindre vik. Området nyttjas idag som
småbåtshamn men verkar inte direkt lämpligt som badplats. Då området är beläget under
vatten har dess flora och fauna inte närmare inventerats. Grunda och skyddade vikar brukar
dock ha betydelse som yngelplats och barnkammare för många organismer, både land- och
vattenlevande. En relativt stor del av strandmiljöerna intill det inventerade området utgörs av
exponerade klippstränder och därför utgör denna lilla vik i det lokala perspektivet en mindre
vanlig naturtyp.
Naturvärdesbedömning
Eftersom området inte detaljinventerats på flora och fauna baseras naturvärdesbedömningen
på rent strukturella förutsättningar. Området bedöms hysa höga naturvärden eftersom
grundvattenområden av detta slag generellt är viktiga för reproduktion för både vatten- och
landlevande djur. Dessutom är vikar av detta slag omtyckta uppehålls- och födosöksplatser för
många olika sjöfåglar.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet ligger helt inom område som pekats ut som riksintresse och omfattas dessutom
helt av strandskydd. Delområdet omfattas dock inte av planer på byggnation.

Delområde 2
Naturtyp: Strandmiljö

Area: 1,0 ha

Beskrivning
Detta delområde utgör strandmiljön intill det grundvattenområde som beskrevs ovan. Den inre
delen av viken består av en relativt lågvuxen starrmad som regelbundet översvämmas.
Innanför denna finns en flik av en äldre, idag obrukad, åker som är under igenväxning med
videsnår. Intill den mindre bäck som rinner genom området och som mynnar i viken finns en
yngre lövdunge dominerad av klibbal. Bäcken har här ett mer naturligt lopp än längre upp
intill åkermark och bebyggelse. Lövdungen domineras av yngre träd och förekomst av död
ved är relativt liten. I busksnår, madmarker och lövdungar finns ett visst fågelliv. Bland annat
sjunger törnsångare och rörsångare i snår och madvegetation medan björktrastens tjatter hörs i
lövdungarna. Delområdets västra del är en relativt nyröjd landtunga. De lägre liggande
delarna är relativt fuktiga och här dominerar arter som gul svärdslilja, flädervänderot,
jättebalsamin och brännässlor. Vegetationen här är omtyckt födosöksplats för bland annat
fjärilar. På friskare partier finns enstaka, medelålders och delvis stamkvistade ekar samt
någon tall i ungefär samma åldersklass.
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Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha måttliga naturvärden. Vegetationen består främst av unga
successionsstadier och har karaktär av ”vardagsnatur”.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget utanför avgränsningen för riksintresset men omfattas i sin helhet av
strandskydd. Delområdet omfattas inte av planer på byggnation.

Delområde 3
Naturtyp: Blandlövhage

Area: 0,7

Beskrivning
Detta delområde består av en mindre och relativt öppen hagmark, delvis belägen på fuktig
mark. I området finns ett glest trädskikt bestående av björk, ek, alm och klibbal. Träden är
främst medelålders men intill bäcken står en större, flerstammig klibbal. Vegetationen består
främst av bredbladiga gräs och högvuxna örter, exempelvis lupin, och har inte den karaktär
som man förknippar med naturliga gräsmarker. En mindre bäck rinner genom området och i
dess brinkar förekommer en del blottad mineraljord som kan vara av betydelse för grävande
insekter. Mycket av bäckbrinkarna ligger dock ofta i skugga. Området betas av får men
betespåverkan är måttlig.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha måttliga naturvärden. Visserligen är alm i dagsläget upptagen på den
nationella rödlistan (NT) men i övrigt är områdets naturvärden av mer trivial karaktär.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget utanför avgränsningen för riksintresset men omfattas i sin helhet av
strandskydd. Delområdet omfattas inte av planer på byggnation.

Delområde 4
Naturtyp: Äldre åker

Area: 5,4 ha

Beskrivning
Detta delområde består av åkermark som inte brukats på ett tag. Vegetationen domineras av
bredbladiga gräs och högvuxna örter såsom ängssvingel, hundäxing, kanadensiskt gullris,
kärrtistel, åkertistel, älgört och kirskål. Flera av örterna är goda pollen- och nektarleverantörer
vilket gör att flera olika insekter gärna besöker blommorna. Bland annat kan man se flera
olika arter fjärilar flyga omkring i markerna under sommaren. Arter som noterats är bland
annat ängssmygare, slåttergräsfjäril, rapsfjäril, kamgräsfjäril och nässelfjäril.
Över de öppna markerna jagar insektsätande fåglar exempelvis hussvala, tornseglare och
sädesärla.
Delar av området är beläget på fuktig mark och områdets nordvästra del har täckdikats. Längs
områdets norra del rinner en mindre, uträtad bäck. Denna bäck kantas av en lövskogsridå
bestående av sälg, ek, klibbal, ek och någon alm. Bäckens brinkar är ställvis ganska branta
och partier med exponerad (men skuggigt belägen) mineraljord förekommer.
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Figur 3. Kamgräsfjärilen värmer upp vingarna på ett soligt grässtrå.

Naturvärdesbedömning
Den öppna, före detta åkermarken bedöms ha måttliga naturvärden. Dessa värden är i första
hand kopplade till områdets funktion som pollen- och nektarområde för fjärilar och andra
insekter.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
I stort sett hela området är beläget inom strandskyddat område och den östra delen (ca 2025% av området) är beläget inom område som avgränsats som riksintresse. En eventuell
byggnation skulle i någon mån reducera områdets värde som pollen- och nektarresurs (samt
indirekt även födosöksområde för insektsätande fåglar) men detta skulle till viss del kunna
kompenseras genom att lämna stråk med öppen gräs- och örtvegetation intill vägar, stigar
tomtgränser etc. Totalt sett skulle dock effekter på flora och fauna och de värden som
identifierats för riksintresset bli mycket begränsade. Sammantaget är detta det område i vilken
byggnation skulle ge minst negativa effekter i det inventerade området.

Delområde 5
Naturtyp: Äldre åker

Area: 2,9 ha

Beskrivning
Detta delområde är till sin struktur och vegetation mycket lik delområde 4. Skillnaden är att
detta delområde är beläget på lite torrare mark vilket gör att vegetationen inte är riktigt lika
kompakt och dessutom finns i detta delområde en lång kontaktzon eller brynzon mot
kringliggande lövskogar. Även här är bredbladiga gräs, tistlar och andra högvuxna arter
vanliga på de öppna ytorna. In mot skogskanten har dock ett antal arter med preferens för
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magrare jordar börjat krypa ut i den före detta åkern. Exempel på sådana arter är vitsippa,
vårfryle och blåsuga. I brynzonen ger uppslag av tall, björk och asp en oregelbunden struktur
där små solvarma fickor har skapats. Detta är särskilt påtagligt i områdets sydligaste ”tunga”.
Mikroklimatet tillsammans med vegetationen gör att många insekter trivs här. Exempelvis
hittar man många olika fjärilar såsom ängssmygare, brunfläckig pärlemorfjäril, silverblåvinge,
slåttergräsfjäril och kamgräsfjäril i de solvarma brynen. Brynmiljöerna är också omtyckta
uppehållsplatser för många småfåglar. Flera olika mesar drar omkring familjevis i lövsnåren
och även andra insektsätande arter som svartvit flugsnappare, sädesärla och rödhake trivs här.
Det är också rimligt att anta att brynmiljöerna nattetid ofta frekventeras av fladdermöss.
Kombinationen av bryn, öppen mark, närhet till vatten samt intilliggande skog med hålträd är
ofta tilltalande för många fladdermusarter.
Det är vidare rimligt att anta att många av träden i intilliggande skogars kantzoner har en stor
del av sina rötter i myllan under tistlar och bredbladiga gräs.

Figur 4. Ängssmygaren besöker gärna tistlar och andra blommor för att suga nektar.

Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha höga naturvärden främst på grund av sin strukturella karaktär där
övergångszonen mellan öppen och sluten mark tillsammans med vegetation och mikroklimat i
de öppna delarna skapar förutsättningar för en lång rad arter. Vidare utgör detta delområde en
viktig del av rotzonen för intilliggande värdefulla skogsmarker.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet omfattas i stort sett inte alls av strandskydd men ingår nästan helt och hållet i
område som avgränsats som riksintresse. En eventuell byggnation skulle i detta område få
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omfattande negativa konsekvenser för flora och fauna. Strukturellt värdefulla brynmiljöer
skulle helt eller delvis gå förlorade. Vidare skulle rotmiljöerna för flertalet av de träd som
växer i kantzonen av intilliggande värdefulla lövskogar kunna skadas. Detta kan i sin tur leda
till en omfattande träddöd i kantzonerna och därmed en reduktion av skogsområdenas areal
och kvaliteter på sikt. Rötter från äldre lövträd kan sträcka sig långt ut från stammen i olika
riktningar – många gånger 50 meter eller ännu mer. Om ett minimiavstånd på ca 30 meter kan
hållas mellan brynets trädstammar (här avses mogna träd och inte uppslag av sly eller
buskage) och eventuella framtida tomtgränser kan risken för negativ påverkan till största
delen elimineras.

Delområde 6
Naturtyp: Källkärr

Area: 0,1

Beskrivning
Detta lilla delområde består av ett källkärr där mineralberikat grundvatten tränger fram. I
dessa miljöer trivs bland annat mossor som källmossa Philonotis fontana, en art som är
förhållandevis ovanlig sett i ett landskapligt perspektiv. Vegetationen i övrigt består
exempelvis av vattenmåra, veketåg och knapptåg samt arter som också växer på intilliggande
äldre åkermark.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha högt naturvärde främst på grund av att källmiljöer med källmossa
generellt är en ovanlig naturtyp och kan vara hemvist för arter som annars är hårt trängda i
landskapet.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet ligger utanför strandskyddat område men ingår i det område som pekats ut som
riksintresse. En eventuell byggnation skulle leda till att denna, generellt ovanliga, naturtyp
skulle försvinna.

Delområde 7
Naturtyp: Successionyta

Area: 0,5

Beskrivning
Detta delområde är beläget alldeles intill järnvägen och utgör en igenväxande, före detta
öppen yta. Här finns et relativ ungt träd- och buskskikt bestående av hägg, klibbal, asp, ek och
björk. Här finns också en viss örtvegetation. I dagsläget fyller denna yta en viss funktion som
pollen- och nektarkälla men på sikt om inga skötselåtgärder sätts in kommer vegetationen mer
och mer att röra sig mot lövskog. I området finns också en mast för mobiltelefoni.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha måttliga naturvärden och dessa är främst kopplade till dess funktion
som pollen- och nektarområde.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet ligger utanför strandskyddat område och område för riksintresse. Inga planer på
byggnation finns.
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Delområde 8
Naturtyp: Blandlövskog

Area: 0,7 ha

Beskrivning
Detta delområde består av en blandad lövskog belägen intill bebyggelsen vid Skår.
Trädskiktet domineras av ek och björk. Inslag finns av rönn, sälg och gran. Enstaka äldre
björkar förekommer men annars är träden unga till medelålders. Död ved förekommer endast i
liten omfattning. Äldre stenmurar finns i området. Vegetationen är typisk för magra lövskogar
och arter som vitsippa, blåbär och kruståtel dominerar. Fågellivet består främst av arter som
bygger friliggande bon såsom bofink, rödhake, lövsångare och svarthätta. Hålhäckande fåglar,
exempelvis talgoxe, förekommer endast sparsamt.
Naturvärdesbedömning
Delområdet har idag begränsade naturvärden och hyser främst ”vardagslandskapets” arter. På
lång sikt, om områdets skötsel tillåter uppkomst av åldriga ädellövträd och gott om död ved
av ädla lövträd, kan området utgöra en förstärkning till de naturvärden som finns i den
utpekade värdetrakten för lövskog och lövträd vid Anten och Mjörn.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Området omfattas av strandskydd och en mindre del är dessutom belägen inom område som
pekats ut som riksintresse. Ingen byggnation är planerad för detta delområde.

Delområde 9
Naturtyp: Ekskog

Area: 1,5 ha

Beskrivning
Detta delområde utgörs av en relativt gammal ekskog på mager mark. Förutom ek finns i
skogen också inslag av rönn, asp, gran och ung ask (för tillfället uppförd på rödlistan i
kategori NT). Längs stigen mot den öppna marken finns även en del högvuxen lind. Spår efter
skogsbruksaktiviteter saknas och en stor del av trädskiktet utgörs av åldriga, ofta senvuxna
träd. Förekomst av död ved är måttlig till god och här är det i första hand fråga om torrträd
men även lågor av ek. En lång rad nedbrytningsstadier finns representerade. Det är därmed
rimligt att anta att det kan finns krävande vedsvampar eller vedlevande insekter i detta
område. De äldre ekarna har en välutvecklad, och för denna typ av miljöer typisk, flora av
mossor och lavar. Karaktärsarten här är kanske fällmossan Antitrichia curtipendula som
bildar stora välutvecklade fällar på trädstammarna. Vanlig är också den mörkt rödbruna
klippfrullanian Frullania tamarisci medan dess mindre, äppeldoftande släkting späd frullania
Frullania fragilifolia förekommer i lite mindre omfattning. På stammarna kan man även hitta
porlav Pertusaria pertusa, medan den lilla längsfliksmossan Nowellia curvifolia trivs bäst på
fuktig ved. Vid tidigare inventeringar har även den rödlistade lunglaven Lobaria pulmonaria
noterats i området men denna kunde inte återfinnas.
Fältskiktet är förhållandevis artrikt och består bland annat av vitsippa, vårfryle, vispstarr,
liljekonvalj, ekorrbär och skogsstjärna.
I och med att trädskiktet består av åldriga träd med gott om håligheter utgörs fågelfaunan till
en större del av hålhäckande fåglar. I området noterades exempelvis större hackspett,
gröngöling, talgoxe, blåmes och nötväcka. Andra arter i området är exempelvis ringduva,
gransångare, taltrast och koltrast.
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Figur 5. De gamla stammarna i ekskogen är ofta täckta av tjocka mossfällar.

Naturvärdesbedömning
Delområdet hyser höga naturvärden och är, tack vare sitt åldriga trädskikt och arter
associerade med äldre träd, en viktig värdekärna i lövskogslandskapet längs Mjörns öststida.
Det har också pekats ut som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet ligger i stort sett helt utanför strandskyddat område men ingår i det område som
pekats ut som riksintresse. Inga planer på byggnation finns men se resonemang avseende det
intilliggande delområdet 5.

Delområde 10
Naturtyp: Ekskog

Area: 3,2 ha

Beskrivning
Även detta delområde utgörs av en ekdominerad skog på mager mark och även här består
trädskiktet till stor delen av äldre träd. Förutom ek förekommer också en del asp, björk, lind
och tall. En del av tallarna är liksom ekarna till åren komna och har dessutom nått en viss
grovlek. Död ved förekommer i god omfattning och många olika nedbrytningsstadier. En stor
del av området är beläget i en västvänd sluttning vilket gör att mikroklimatet här sannolikt är
lite varmare och torrare. I de norra delarna märks dock inte denna effekt. Moss- och lavfloran
på de äldre träden är liksom i delområde 9 artrik men klassiska signalarter förekommer främst
i den norra delen. Här hittar man fällmossa, Antitrichia curtipendula, klippfrullania, Frullania
tamarisci och späd frullania Frullania fragilifolia. I de mer vindutsatta delarna dominerar
olika skorplavar såsom porlav Pertusaria pertusa, ekflarnalav Pyrrhospora quernea och
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rostfläck Arthonia vinosa. Tidigare har även lunglav Lobaria pulmonaria noterats i
delområdet men arten kunde inte återfinnas. Den rika tillgången på äldre träd och död ved gör
också att vedsvampfloran är intressant. I den norra delen noterades den rödlistade arten
ekskinn Aleurodiscus disciformis. Sannolikt finns här fler fynd att göra vad gäller intressanta
vedsvampar och vedlevande insekter.
Fältskiktsvegetationen är ungefär som i delområde 9 men fläckvis finns även lite rikare partier
där arter som skogsbingel dominerar.
Även fågelfaunan har en sammansättning ungefär som i delområde 9 med en relativt stor
andel hålhäckande arter.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha högt naturvärde och utgör på samma sätt som delområde 9 en
värdekärna för lövskogsvärden längs Mjörns ostsida. Förekomst av rödlistade arter bidrar till
bedömningen. Även detta område har pekats ut som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Området omfattas inte av strandskydd men ligger inom det område som pekats ut som
riksintresse. Inga planer på byggnation finns men se resonemang avseende det intilliggande
delområdet 5.

Delområde 11
Naturtyp: Ekskog

Area: 1,6 ha

Beskrivning
Detta delområde utgörs till stor del av en relativt ung och genomgallrad ekskog. I den norra
delen som gränsar mot delområde 9 finns dock en del mogna ekar. Enstaka äldre tallar finns
också spritt i området. Floran av mossor och lavar är relativt magert utvecklad.
Fältskiktsvegetationen domineras av blåbär.
Naturvärdesbedömning
Området har idag begränsade naturvärden men kan, om hela eller delar av trädskiktet tillåts att
bli gammalt, fungera som en förstärkningsyta eller spridningskorridor inom den utpekade
värdetrakten för värden knutna till lövskog och lövträd.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delar av delområdet omfattas av strandskydd och en stor del av delområdet ligger också inom
område som pekats ut som riksintresse. En eventuell byggnation skulle i någon mån inverka
negativt på delområdets framtida möjlighet att fungera som spridningskorridor och
förstärkningsyta men effekternas storlek är beroende på hur stor yta som skulle tas i anspråk.

Delområde 12
Naturtyp: Ekskog

Area: 3,6 ha

Beskrivning
Detta relativt stora delområde utgörs av en ekdominerad skog, till största delen på frisk till
torr och mager mark. Trädskiktet är till största delen medelålders och innehåller förutom ek
också en del björk, rönn och i den norra delen gran och tall. Moss- och lavfloran är relativt
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svagt utvecklat sannolikt främst beroende på att äldre träd i stort sett saknas. Fågelfaunan
utgörs främst av arter som bygger friliggande bon exempelvis lövsångare och rödhake.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha måttliga naturvärden i dagsläget. Det har dock stor naturvårdspotential
som framtida förstärkningsyta eller spridningskorridor för lövskogsanknutna värden om
trädskiktet kan tillåtas att åldras och förekomsten av död ved kan ökas. Vid framtida
förvaltning av området vore det därför ur ett naturvårdsperspektiv värdefullt om denna
potential kunde beaktas.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet omfattas inte av strandskydd men i stort sett hela delområdet ingår i område som
pekats ut som riksintresse. Inga planer på byggnation finns.

Delområde 13
Naturtyp: Tallskog

Area: 3,3 ha

Beskrivning
Delområdet består till största delen av en planterad, relativt ung tallskog. Inslag av ek och
andra lövträd finns här och var. Död ved förekommer endast i mycket begränsad omfattning.
Marken är till största delen torr och mager och fältskiktet domineras av olika ris.
Naturvärdesbedömning
Området har idag begränsade naturvärden men kan, om den framtida förvaltningen tillåter
uppkomst av en större andel ek, få ett visst värde som spridningskorridor för
lövskogsanknutna värden.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget utanför avgränsningen för riksintresset och omfattas inte heller av
strandskydd. Delområdet omfattas inte av planer på byggnation.

Delområde 14
Naturtyp: Ekskog

Area: 1,0 ha

Beskrivning
Detta delområde består av en lövskog där ek dominerar men där ett betydande inslag också
finns av asp. Merparten av trädskiktet är ungt men inslag av medelålders träd finns här och
var. En del av dessa träd, främst när det gäller asp, har gott om håligheter i sig och miljöerna
är därför viktiga för hålhäckande fåglar. Död ved förekommer i övrigt tämligen sparsamt.
Delområdet är beläget på tunna jordar och berget går i dagen på flera ställen.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms hysa måttliga naturvärden och dessa är främst kopplade till förekomst av
en lite större förekomst av hålträd. På sikt skulle området kunna fungera som
spridningskorridor eller förstärkningsyta till lövskogsanknutna värden.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget utanför avgränsningen för riksintresset och omfattas inte heller av
strandskydd. Delområdet omfattas inte av planer på byggnation.
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Delområde 15
Naturtyp: Blandskog

Area: 0,5 ha

Beskrivning
Detta delområde utgörs av en blandskog där björk, gran, asp och ek dominerar. Trädskiktet är
till största delen ungt till medelålders men ett antal av asparna är grövre hålträd. Död ved
förekommer relativt sparsamt men någon grövre asplåga finns.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha måttliga naturvärden. Bedömningen baseras främst på förekomst av
hålträd som är viktiga för fågellivet. Om trädskiktet lämnas att åldras kan området på sikt
fungera som förstärkningsyta till lövskogsanknutna värden.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget inom område som pekats ut som riksintresset och omfattas dessutom av
strandskydd. Delområdet omfattas dock inte av planer på byggnation.

Delområde 16
Naturtyp: Blandskog

Area: 0,8 ha

Beskrivning
Delområdet utgörs av en blandskog på ”tomtmark” för en scoutstuga. Karaktären är ungefär
som i delområde 15 men grövre aspar saknas. En betydande del är också öppen eller
halvöppen mark med olika typer av fritidsanordningar.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha begränsade naturvärden. Däremot är värden för rekreation höga.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget inom område som pekats ut som riksintresse. Däremot är strandskyddet
upphävt inom delområde. Delområdet är bebyggt (scoutstuga) men omfattas inte av
ytterligare planer på byggnation.

Delområde 17
Naturtyp: Hygge

Area: 0,6 ha

Beskrivning
Detta delområde utgörs av en nyligen avverkad granplantering. Ytan är idag bevuxen med ett
tätt uppslag av lövsly.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha begränsade naturvärden.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget inom område som pekats ut som riksintresset och omfattas dessutom
till största delen av strandskydd. Delområdet omfattas inte av planer på byggnation.
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Delområde 18
Naturtyp: Blandskog

Area: 0,3 ha

Beskrivning
Detta delområde utgörs precis som delområde 15 av en blandskog där främst björk, gran och
ek bildar trädskikt. Träden är unga till medelålders och död ved förekommer i begränsad
omfattning.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha begränsade naturvärden. Om ekarna tillåts nå en hög ålder kan
delområdet på lång sikt få en viss betydelse som förstärkningsyta/spridningskorridor för
lövskogsanknutna värden.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget inom område som pekats ut som riksintresse och omfattas dessutom av
strandskydd. Delområdet omfattas dock inte av planer på byggnation.

Delområde 19
Naturtyp: Blandlövskog

Area: 1,2 ha

Beskrivning
Detta delområde består av en yngre lövskog som gallrats kraftigt. Trädskiktet består idag till
viss del av ek men här finns också ett mycket kraftigt uppslag av ung björk. Ekarna är unga
till medelålders. Död ved förekommer endast i liten omfattning. Jordarna i området är magra
men jorddjupet är lite större än i kringliggande hedekskogar och därmed något fuktigare.
Naturvärdesbedömning
Delområdet hyser idag begränsade naturvärden. På lång sikt kan området få viss betydelse
som förstärkningsyta/spridningskorridor för lövskogsanknutna värden om trädskiktet
åtminstone delvis tillåts att åldras.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget inom område som pekats ut som riksintresse. Dessutom omfattas en
liten yta i delområdets sydligaste del av strandskydd. Delområdet omfattas dock inte av planer
på byggnation.

Delområde 20
Naturtyp: Granskog

Area: 0,2 ha

Beskrivning
Detta delområde består av en relativt homogen och ung granplantering på frisk mark. Ett
mindre inslag av tall finns här och var.
Naturvärdesbedömning
Delområdet har i dagsläget mycket begränsade naturvärden och dess förutsättningar att
fungera som värdeförstärkare till lövskogsanknutna värden är också begränsade.
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Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget utanför avgränsningen för riksintresset och omfattas inte heller av
strandskydd. Delområdet omfattas inte av planer på byggnation.

Delområde 21
Naturtyp: Blandskog

Area: 1,3 ha

Beskrivning
Detta delområde består av en ung blandskog där trädskiktet domineras av gran, björk och
sälg. Merparten av träden är unga men inslag av medelålders träd finns också. Äldre träd
saknas och död ved förekommer endast i liten omfattning. Delområdet är till största delen
beläget i en svacka vilket gör att markfuktigheten är högre än i intilliggande skogsmiljöer på
mer höglänt mark. Barrskogsfåglar som kungsfågel och domherre förekommer i delområdet.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha begränsade naturvärden. Dess förutsättningar för att fungera som
förstärkningsyta för lövskogsanknutna värden bedöms också som begränsade.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget utanför avgränsningen för riksintresset och omfattas inte heller av
strandskydd. Delområdet omfattas inte av planer på byggnation.

Delområde 22
Naturtyp: Klibbalkärr

Area: 0,5 ha

Beskrivning
Delområdet utgörs av ett klibbalkärr med relativt stagnant vatten. Trädskiktet i området
domineras av klibbal och björk men merparten av träden har dött, sannolikt som en följd av
att deras rotsystem har dränkts. Detta gör att det under ett antal år kommer att finnas god
tillgång på död ved för vedlevande insekter och vedsvamp men att denna resurs sedan snabbt
kommer att klinga av. Fältskiktsvegetationens mest framträdande karaktär är annars den stora
förekomsten av svärdslilja som gör att hela kärret lyser gult runt midsommartid. Andra
komponenter i fältskiktet är topplösa, vattenklöver och starrarter som gråstarr, blåsstarr och
hirsstarr.
Intill kärret ligger en öppen yta som nyttjas som parkeringsplats och ut mot sjön finns
dessutom ett strandavsnitt i vilken en mindre bäck mynnar. Här hittar man bland annat
ältranunkel, gåsört och hundstarr.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms hysa höga naturvärden. Våtmarkens struktur och hydrologi är relativt
intakt även om skapandet av den yta som nyttjas som parkeringsplats verkar ha lett till en viss
dämning av den mindre bäck som förser våtmarken med vatten och därmed en viss förhöjning
av vattenytan som sannolikt lett till att träden har dött. Den förhöjda vattenytan kan dock
nyttjas av groddjur, trollsländor och andra organismer och på lång sikt ha en positiv inverkan
på området naturvärden.
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Figur 6. Svärdslijans gula blommor lyser upp klibbalkärret vd midsommartid.

Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget inom område som pekats ut som riksintresse och omfattas dessutom till
största delen av strandskydd (mindre körväg samt öppen yta som nyttjas som p-plats är
undantagna). Delområdet omfattas dock inte av planer på byggnation.

Delområde 23
Naturtyp: Granskog

Area: 0,4 ha

Beskrivning
Delområdet består av en homogen och ung granplantering.
Naturvärdesbedömning
Delområdet bedöms ha begränsade naturvärden och saknar i stort sett potential att fungera
som framtida förstärkningsyta för lövskogsanknutna värden.
Frågor relaterade till exploatering, riksintresse och/eller strandskydd
Delområdet är beläget utanför avgränsningen för riksintresset och omfattas inte heller av
strandskydd. Delområdet omfattas inte av planer på byggnation.
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Skötselaspekter
Om en framtida bebyggelse av de öppna markerna i det inventerade områdets norra del blir
aktuellt kan det redan i planeringsstadiet vara lämpligt att väga in vissa skötselaspekter
relaterade till områdets naturvärden. Dessa skötselaspekter bör lämpligen fokusera på följande
punkter:
•
•
•

Minimera risken för negativ påverkan på intilliggande värdefulla lövskogs bestånd
Förvalta restytor/gräsytor på ett sätt som kompletterar befintliga naturvärden
Minimera risken för negativ påverkan på källkärret i delområde 6

För att minimera risken för negativ påverkan på lövskogsområdena i delområde 9 och 10 bör
all grävning eller liknande undvikas i en zon om ca 30 meter räknat från de trädstammar i
skogsbrynet som står närmast den öppna marken. En ek har exempelvis ett rotsystem som
sträcker sig långt ut från stammen, oftast i alla riktningar. Om dessa rotsystem skadas kommer
hela eller delar av de träd vars rotsystem skadats, att dö av. På sikt kan detta leda till att
arealen av värdefulla lövskogar reduceras med risk för negativ påverkan på natur- och
landskapsvärden som följd. Vid en eventuell anläggning av rekreationsfaciliteter – stigar,
lekplatser etc. – är det också viktigt att tänka på att inte skapa situationer där skogsbrynets
träd på sikt kan bli en säkerhetsrisk. Vid placering av sådana faciliteter kan man exempelvis
tänka på att de inte placeras intill träd eller under grova grenar. Vidare kan man tillåta
uppkomst av taggiga lövsnår i skogsbrynet som ett slags svårtåtkomlig zon mellan träd och
mänskliga aktiviteter. Sådana buskar har dessutom ofta en rik blomning vilket har en positiv
inverkan både på de landskapliga värdena och på brynets ekosystemfunktion. Vidare är det
viktigt att genom information till boende försöka reducera risken för tippning av
trädgårdsavfall i skogsmiljöerna. Detta kan dels ledan till spridning av växtsjukdomar och
dels spridning av invasiva arter.
Små öppna gräsytor, kantzoner intill vägar, stigar etc, övriga typer av restytor kan med fördel
skötas genom att vegetationen slås av en eller ett par gånger om året. Om praktiskt möjligt är
det en fördel om slaget växtmaterial transporteras bort. Denna typ av skötsel skapar möjlighet
för att bibehålla en relativt rik förekomst av blommande örter som kan nyttjas av insektslivet
som pollen- och nektarkälla. Om första ”slåttertillfället” äger rum strax innan midsommar kan
man dessutom reducera mängden blommande gräs och därmed också mängden gräspollen i
närområdet vilket är positivt för pollenallergiker. Vid denna typ av skötsel är det ur
naturvårdssynpunkt en fördel om man kan undvika att skapa alltför raka linjer eller
regelbundna former. Oregelbundenhet och flikighet är något som ofta gynnar flora och fauna.
För att minimera risken för negativ inverkan på det lilla källkärret i delområde 6 bör olika
typer av dräneringsåtgärder undvikas i markavsnitt som ligger i nivå med, eller högre än
källkärret. Vidare kan man, om exempelvis promenadstigar tangerar kärrmiljöerna, konstruera
små spänger som minskar risken för alltför stort markslitage. Om praktiskt möjligt bör även
vegetationen i kärrmiljöerna slås av med jämna mellanrum.
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