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Ecocom AB har fått i uppdrag av Svenljunga kommun att utarbeta underlag för en kommunal 

naturvårdsplan. Underlaget har tagits fram i två steg. Steg ett innebar att en förstudie (ej 

fältarbete) över hela kommunen utfördes, vilket resulterade i en heltäckande klassning av 

naturvärdesobjekt med klasserna 1, 2 och 3. Förstudiearbetet inkluderade även framtagande 

av en förslagslista på kommunala ansvarsarter. I steg två har fältinventering utförts av 

prioriterade naturvärdesobjekt.   

 

 

Svenljunga naturvårdsplan – förstudiedel 
Resultatet av den utförda förstudien levererades i oktober 2015 till Svenljunga kommun i 

form av en shapefil som inkluderade samtliga identifierade naturvärdesobjekt inom 

kommunen. I shapefilen finns objektspecifik information som geografisk avgränsning, 

naturvärdesklass samt en enkel beskrivning av objekten. I förstudien kartlades sammanlagt 

1 087 naturvärdesobjekt som klassificerades enligt följande fördelning: 26 objekt med klass 

1, 416 objekt med klass 2 samt 645 objekt med klass 3. 

 I uppdraget ingick även att ta fram en förslagslista på kommunala ansvarsarter 

(kandidatarter), vilken levererades i oktober 2015.  

 

Metodik 

Förstudien har genomförts enligt svensk standard för naturvärdesinventering, NVI (SS 

199000:2014 samt SIS-TR 199001:2014) på förstudienivå. Den detaljeringsgrad som 

användes var översikt, vilket innebär en minsta obligatorisk karteringsenhet för ytor om  

1 hektar och för linjeformade objekt längden 100 m och bredden 2 m. Inventeringsområdet 

utgjordes av hela Svenljunga kommun. 

En förstudie, enligt metodiken för NVI, omfattar en analys av dokumenterad information 

som finns att tillgå om naturen i inventeringsområdet och som sedan ligger till grund för en 

preliminär naturvärdesbedömning samt avgränsning av potentiella naturvärdesobjekt. 

 

Faktaunderlag 

Kunskap om området inhämtades från bland annat ArtDatabanken, Skogsdataportalen, 

Miljödataportalen, Länsstyrelsernas GIS-tjänster, Jordbruksverkets databas TUVA och 

tidigare genomförda inventeringar i kommunen (tabell 1). Inventeringsområdet 

flygbildstolkades med infraröda flygbilder från år 2010–2011 med upplösningen 0,5 m/pixel i 

digital stereoutrustning. Dessutom studerades ortofoton från år 2014. 

Med grund i flygbildstolkningen och övriga kunskapsunderlag avgränsades 

naturvärdesobjekt i inventeringsområdet. För varje objekt gjordes en 

naturvärdesbedömning. Bedömningen markerades som preliminär i de fall där tillräckliga 

data inte fanns tillgängliga för att göra en säker naturvärdesbedömning utan fältbesök. 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Faktaunderlag som användes vid förstudien naturvårdsplanen i Svenljunga kommun. De underlag som 

finns som digitalt GIS-skikt är markerade med ett ’x’. 

Underlag Källa GIS-skikt 

Artrapporter från Lomregistret (små- och storlom) Kommunen x 
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Underlag Källa GIS-skikt 

Hasselmusinventering 2008 Kommunen x 

Artfynd (naturvårdsarter, inklusive rödlistade och 
skyddsklassade arter) 

ArtDatabanken 
(Artportalen och 
Observationsdatabasen) 

x 

Tips om fågellokaler/häckningar från VgOF Kommunen x 

Naturvärdesinventering av Ätran och stränder 2006 Kommunen x 

Inventering av skyddsvärda träd och dess värdetrakter 2011–
2014 

Kommunen x 

Åtgärdsprogram för öring i Ätran och biflöden 2008 Kommunen x 

Skogsbruksplan för kommunens mark Kommunen x 

Kommunala fastigheter Kommunen x 

Vattenkemi - pH i sjöar SLU, SMHI x 

VISS - övervakningsstationer, statusklassningar av 
vattenförekomster 

Länsstyrelserna, Hav- och 
vattenmyndigheten, 
Vattenmyndigheterna 

x 

Naturanaturtypskartan Naturvårdsverket x 

Inlandssandmarker från baskartering Naturvårdsverket x 

Grus- och sandtag Fastighetskartan x 

Sand- och grusjordar SGU x 

SLU Skogskarta SLU x 

Utförd avverkning Skogsstyrelsen x 

Avverkningsanmälningar Skogsstyrelsen x 

Skyddsvärda träd Länsstyrelsen x 

Naturminnen Naturvårdsverket x 

Djur- och växtskyddsområden Naturvårdsverket x 

Biotopskydd odlingslandskap Länsstyrelsen x 

Biotopskydd skog Skogsstyrelsen x 

Ängs- och betesmarksinventeringen Jordbruksverket x 

Nationellt värdefulla ängs- och hagmarker 1997 Länsstyrelsen x 

Ängs- och hagmarksinventeringen 1986–1991 Länsstyrelsen x 

Natura 2000-områden Naturvårdsverket x 

Nationalparker Skogsstyrelsen x 

Naturreservat Skogsstyrelsen x 

Naturvårdsområden Skogsstyrelsen x 

Naturvårdsavtal Skogsstyrelsen x 

Nyckelbiotoper Skogsstyrelsen x 

Nyckelbiotoper storskogsbruket Skogsstyrelsen x 

Objekt med naturvärden Skogsstyrelsen x 

Sumpskogsinventeringen Skogsstyrelsen x 

Lövskogsinventering 1988 Länsstyrelsen x 

Myrskyddsplan 2007 Naturvårdsverket x 

Våtmarksinventeringen Länsstyrelsen x 

Regionalt värdefulla odlingslandskap Länsstyrelsen x 

Nationellt värdefulla odlingslandskap 1997 Länsstyrelsen x 

Riksintresse för naturvården Naturvårdsverket x 

Skogliga värdetrakter Länsstyrelsen x 

Natur i Älvsborgs län Kommunen x 

Fastighetskartan Kommunen x 

Ortofoton 2014 Lantmäteriet x 

Infraröda flygbilder 2010–2011 Lantmäteriet x 

Sjöar i Älvsborgs län 1989 Länsstyrelsen  

Översiktsplan Svenljunga kommun Kommunen  

Sand- och grusförekomster 1984 Kommunen  

Musselinventeringar 2011, 2012 Kommunen  

Inventering av vildbin i Mårdaklev 2013 Kommunen  

Restaurering av Ätran 2005 Kommunen  

Växtlokaler i Kalv Kommunen  

Trädvårdsplan för särskilt skyddsvärda träd 2015 Kommunen  

Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011–2013 Länsstyrelsen  
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Avvägningar under förstudien 

Landskapsobjekt 

Att identifiera landskapsobjekt och erhålla ett rättvisande underlag på landskapsnivå är 

tidskrävande och att enbart kartera ett antal stora objekt med flera olika naturtyper tillför 

inte kommunen någon användbar information. Bedömningen gjordes att det är mer effektivt 

att göra ytterligare analyser på landskapsnivå efter det att naturvärdesobjekten blivit slutligt 

bedömda. Inga landskapsobjekt identifierades därför i förstudien. 

 

Avvägningar i olika naturtyper 

Djup sjö och Grund sjö 

Enligt svensk standard för NVI (SS 199000:2014 samt SIS-TR 199001:2014) har alla mer eller 

mindre naturliga sjöar, som utsatts för liten till måttlig mänsklig påverkan, vanligtvis 

åtminstone påtagligt naturvärde. Onaturliga sjöar är till exempel sådana som är uppdämda 

eller dikade, vilket är mycket svårt att avgöra utifrån endast flygbilder. Mänsklig påverkan 

kan till exempel vara försurning, och i vissa fall bör sådan påverkan anses vara måttlig till 

stark. I Naturvårdsverkets handledning anges att pH under 5,6 är mycket surt. För en 

rättvisande bedömning bör man ta fram referensvärden för sjöar i kommunen.  

Naturvärdesbedömningarna i förstudien utgick från bedömningar i 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS), där dessa finns att tillgå. Sjöar som i VISS fått minst 

måttlig ekologisk status, bedömdes till minst påtagligt naturvärde. I de fall det finns data 

gällande förekomst av naturvårdsarter har detta vägts in i bedömningen, vilket i en del fall 

har höjt naturvärdesklassen.  

Sjöar som inte är bedömda i VISS har generellt sett inte bedömts som naturvärdesobjekt. 

Andra data har i vissa fall medgett att sjöarna trots allt karterats, antingen om det finns data 

på förekomst av naturvårdsarter, eller om det finns mätvärden på pH efter år 2005.  

I nämnda fall har sjöar med pH över 6 inkluderats som naturvärdesobjekt med påtagligt 

naturvärde. 

 

Myrsjöar 

Myrsjöar ingår ofta i våtmarkskomplex och har därför naturvärden knutna till våtmarken som 

helhet. Myrsjöar har ofta stor betydelse för till exempel fågellivet, inte minst för vadare. När 

det finns en sjö eller göl i en myr är detta positivt för hela myrens fågelliv. Under förstudien 

karterades alla sjöar som ligger i en åtminstone delvis öppen myr som naturvärdesobjekt 

med påtagligt naturvärde. Genom att inkludera alla myrsjöar undviker man att indirekt visa 

vilka sjöar som har häckande smålom, till skillnad från om endast häckningssjöar skulle 

inkluderas. 

 

Vattendrag 

Enligt standarden har alla mer eller mindre naturliga vattendrag som utsatts för liten till 

måttlig mänsklig påverkan normalt åtminstone påtagligt naturvärde. Bedömningar i VISS 

utgjorde utgångspunkten för naturvärdesbedömningen i förstudien, och vattendrag med 

minst måttlig ekologisk status inkluderades som naturvärdesobjekt. Andra underlag, som 

biotopkarteringar och artfynd, har i enstaka fall motiverat att vattendrag med 

otillfredsställande ekologisk status i VISS likväl bedömdes ha påtagligt naturvärde. 
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Mindre vattendrag, dvs sådana som endast utgörs av linjer på fastighetskartan och inte av 

ytor, har generellt sett inte tagits med som naturvärdesobjekt, även om de är bedömda i 

VISS. 

 

Småvatten 

Enligt standarden har de flesta småvatten åtminstone påtagligt naturvärde. Det är dock svårt 

att avgöra naturvärdet utifrån flygbilder, och dessutom är småvatten per definition mindre 

än 1 ha vilket är den nedre gränsen för vad som behöver identifieras med detaljeringsgrad 

översikt. Generellt har därför småvatten inte karterats som naturvärdesobjekt. Ett undantag 

är korvsjöar längs Ätran. Ätrandalen är ett landskap med värden knutna till vattenmiljöer och 

kan anses utgöra ett viktigt spridningsområde för organismer knutna till dessa miljöer. 

Korvsjöar har uppkommit på ett naturligt sätt, och har således åtminstone visst biotopvärde. 

Eftersom korvsjöarna ligger i Ätrandalen, kan man förvänta sig att de innehåller 

naturvårdsarter, och följaktligen att de har åtminstone visst artvärde. I förstudien klassades 

därför alla korvsjöar längs Ätran till påtagligt naturvärde. 

 

Myr 

Karteringen av myrar har utgått från gränser i våtmarksinventeringen, där flera objekt utgörs 

av åtskilda delytor. Under förstudien eftersträvades att behålla detta upplägg, så att 

hydrologiska enheter ingår i samma naturvärdesobjekt. Det finns ett värde i att ett 

myrkomplex innehåller både öppna ytor, sumpskogar och fastmarkholmar. Om det 

Naturvärdesobjekt 375 utgörs av en mycket artrik slåtteräng som hävdas på traditionellt vis genom slåtter med lie 

och hässjning av slaget ängshö. Arealen slåtteräng har minskat drastiskt under 1900-talet, och det är viktigt att 

bevara de rester av naturtypen som ännu hävdas. Naturvärdesobjekt 375 var ett av få objekt som erhöll högsta 

naturvärde, klass 1. Objektets höga naturvärden är framförallt knutna till den mycket artrika kärlväxtfloran med 

flera rödlistade arter.  
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uppenbart finns mänsklig påverkan i någon del, t ex en torvtäkt eller en skogsväg som 

påverkar hydrologin, har begränsade områden ritats bort från objekten. 

 

Skog och träd 

Nyckelbiotoper som utgörs av enskilda ädellövträd (t ex vid Bocksbol-Boda) har inte bedömts 

utgöra naturvärdesobjekt, på samma sätt som enstaka skyddsvärda träd inte tas med som 

naturvärdesobjekt. Om det däremot i ett litet område, exempelvis vid en kyrkogård, 

förekommer ett flertal skyddsvärda träd (storleksordningen 10–20 träd) har detta bedömts 

utgöra ett naturvärdesobjekt. 

 

Avvägningar i specifika områden 

I riksintresseområdet Vassjögården ligger ett antal sjöar, som är s k dödissjöar. Dessa sjöar 

har inte bedömts utgöra naturvärdesobjekt eftersom data om naturvärden saknas, förutom 

obekräftade uppgifter om fåglar. Att ett område ligger inom ett utpekat riksintresse 

motiverar således inte i sig att det ska ingå som ett naturvärdesobjekt. 

Vid Lalarp ligger en anlagd våtmark som bedömdes nå naturvärdesklass 3. I närheten 

ligger ett fågeltorn, och det finns en del observationer av rödlistade arter, dock främst 

tättingar. Inget tyder på att området utgör någon särskilt viktig häckningsbiotop för 

(rödlistade) vadare. 

Kring Ätran har det under år 2006 gjorts en naturvärdesinventering. Naturvärdesobjekten 

som har karterats i denna studie följer i stora delar bedömningarna i 2006 års inventering, 

men för vissa objekt har en annan bedömning gjorts utifrån tillgängliga underlag. Eftersom 

inventeringen gjordes för tio år sedan kan det förväntas att vissa förändringar har skett i 

området. 

 

Prioriteringar inför fältinventering 
I dialog med Svenljunga kommun bestämdes följande prioriteringsordning för fältarbetet 

2016 - 2017: 

 

1. Naturvärdesobjekt på kommunala fastigheter 

 

2. Klass 2-objekt där det kan förekomma kandidatarter och som ligger i 

intressanta landskap - företrädesvis ängs- och betesmarker 

 

3. Objekt med myrmark med potential att hysa höga naturvärden knutna till 

barrskogsmiljöer 

 

 

Metod fältinventering 
Fältinventering genomfördes av Marcus Arnesson och Sofia Nygårds, Ecocom AB, 2016 samt 

av Marcus Arnesson, Sandra Nilsson och Joel Hallqvist, Ecocom AB, 2017. Vid 

fältinventeringen användes främst handdator av modellen Getac PS236/PS336. Inventerade 

objekt digitaliserades i fält med ArcPad 9.3 samt med Collector for ArcGIS. Justeringar av de 

digitaliserade objekten gjordes därefter i ArcMap 9.3. Digitalt kartunderlag vid 

fältinventeringen utgjordes av Terrängkartan och ortofoto. 
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Naturvärdesinventering 

Naturvärdesinventeringen utfördes i fält under maj-september 2016 samt under september-

november 2017. Metodiken följer svensk standard för naturvärdesinventering, NVI (SS 

199000:2014). För fältinventering av ängs- och betesmarker användes detaljeringsgrad 

detalj, vilket innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är en yta av 10 m2, och för 

linjeformade objekt längden 10 meter och bredden 0,5 meter. För övriga naturtyper 

utfördes fältinventeringen med detaljeringsgraden översikt, vilket innebär en minsta 

obligatorisk karteringsenhet för ytor om 1 hektar och för linjeformade objekt längden 100 

meter och bredden 2 meter. Inventeringsområdet utgjordes av hela Svenljunga kommun. 

Inventeringen innefattar följande tillägg enligt NVI 4:5: 

 4.5.3 Generellt biotopskydd 

 4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst 
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                                              Bedömningsgrund biotop 

  
Figur 1. Bedömningsgrunderna art och biotop ligger till grund för naturvärdesklassning enligt SS 199000:2014 

 

Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att inom ett avgränsat utredningsområde 

identifiera och dokumentera områden som är av positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Områdena avgränsas som naturvärdesobjekt och bedöms med avseende på naturvärde 

enligt följande skala; 1. högsta naturvärde, 2. högt naturvärde och 3. påtagligt naturvärde. En 

fjärde, klass 4 visst naturvärde, kan användas som ett tillägg, vilket dock inte gjordes vid 

denna inventering. 

Ett naturvärdesobjekt ska domineras av en naturtyp och tilldelas en gemensam 

naturvärdesklass. En sammanvägning av förekomsten av arter och förekomsten av värdefulla 

biotoper leder till en viss naturvärdesklass enligt en fastställd matris (figur 1). Artvärdet 

omfattar en bedömning av förekomst av naturvårdsarter (typiska arter, signalarter och 
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ansvarsarter), hotade arter, rödlistade arter och relativ artrikedom. De artvärdesaspekter 

som ger högst värde används för vidare bedömning enligt matrisen. 

Biotopvärdet avgörs genom en samlad bedömning av olika kvalitetsfaktorer samt 

sällsynthet och hot. Biotopkvaliteter kan exempelvis vara förekomst av störningsregimer, 

strukturer, element eller nyckelarter. Biotopens sällsynthet bedöms i ett regionalt, nationellt 

samt internationellt perspektiv och är kopplad till biotopens bevarandestatus. De 

biotopvärdesaspekter som ger högst värde används för vidare bedömning enligt matrisen i 

figur 1.  

4.5.3. Generellt biotopskydd 

Generellt skyddade biotoper utgörs av vissa lätt identifierbara småbiotoper som är skyddade 

som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper finns i de flesta fall i 

jordbrukslandskapet. Följande småbiotoper ingår i det generella biotopskyddet: Allé (enkel 

eller dubbel om minst fem lövträd), odlingsröse i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark, 

åkerholme, källa i jordbruksmark, småvatten och diken i jordbruksmark samt pilevall. Vid 

inventeringen i Svenljunga kommun har element som ingår i det generella biotopskyddet 

lokaliserats till specifikt naturvärdesobjekt, mer detaljerad information har ej registrerats. 

 

4.5.5. Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter 

ska redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet av 10–25 meter, 

undantagsvis har noggrannheten varit 100 meter. Detta innebär inte att arterna eftersöks 

noggrannare, men att varje påträffad förekomst redovisas med noggrannhet. Arter som 

ingår i detaljerad redovisning i föreliggande inventering är: rödlistade arter, signalarter och 

fridlysta arter. Rödlistade arter kategoriseras enligt: Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), 

Slåttergubbe Arnica montana är en rödlistad art som klassas som hotad (VU). Slåttergubbe är relativt spridd i 

Svenljunga, men sett till hela landet är arten kraftigt minskande. Bilden visar en ängshumla som besöker en 

slåttergubbe i naturvärdesobjekt 257 vid Fjärhestra. 
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Sårbar (VU) och Nära hotad (NT). De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU 

benämns hotade. Rödlistning är en bedömning av risken för att enskilda arter dör ut. 

 

Resultat fältinventering 
I fältinventeringen 2016 ingick 33 objekt som är belägna på kommunens mark samt 109 

objekt som utgjordes av prioriterade ängs- och betesmarker. Inventeringen resulterade i att 

sammanlagt 143 naturvärdesobjekt bedömdes uppnå klass 1,2 eller 3. Ett fåtal objekt 

bedömdes inte uppnå någon av de nämnda klasserna, samtidigt tillkom några nya objekt 

genom att objekt med skiftande naturtyper med fördel kunde delas i olika objekt.  

I fältinventeringen 2017 ingick 44 objekt där samtliga bedömdes uppnå klass 1, 2 eller 3. 

Lokalisering samt objektspecifik information om samtliga objekt finns tillgänglig i shapefiler i 

projektionen Sweref99 13 30. I samma koordinatsystem finns även information om 

påträffade naturvårdsarter. Minst två fotografier från varje naturvärdesobjekt finns 

tillgängliga för användning.  

Objekts-id följer den numrering som angivits i förstudien. Av denna anledning har de 

fältinventerade objekten inte en komplett numerisk ordning. 

 

Naturvärdesobjekt 

Nedan följer en redovisning av samtliga naturvärdesobjekt. Detta inkluderar en kort 

beskrivning av objektet och dess värden. Angivet finns också aktuell naturvärdesklass samt 

påträffade naturvårdsarter och element ingående i det generella biotopskyddet. Objekt med 

asterisk har besökts i fält. 

 

Naturvärdesobjekt 3  

Backtimjan Thymus serpyllum är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Arten finns i små förekomster i flera 

betesmarker inom Svenljunga kommun. I betesmarker där hävden försvagas eller upphör påverkas backtimjan 

negativt av att mer högvuxen vegetation konkurrerar ut arten. Bilden är från naturvärdesobjekt 205 vid Påvarp. 
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Vid Hinnared ligger en gran- och björksumpskog med litet inslag av tall, asp, rönn och ek. 

Rikligt med död ved i form av högstubbar, lågor och torrträd förekommer. En bäck rinner 

genom skogen. Objektet har tidigare inventerats i nyckelbiotopsinventering. 

Area: 0,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  -  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 5 

Lasjön ligger i åkermark mellan Bränngärde och Torsered. I väster omges sjön av skogsmark 

som är avverkad. Sjön är mycket värdefull för fågellivet. Gulsparv (VU), sävsparv (VU), stare 

(VU), spillkråka (NT), ängspiplärka (NT), hussvala (VU), buskskvätta (NT) och sånglärka (NT) 

har noterats inom objektet. 

Area: 13,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  gulsparv (VU), sävsparv (VU), stare (VU), spillkråka (NT), 

ängspiplärka (NT), hussvala (VU), buskskvätta (NT), sånglärka (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 9  

Norr om Högalid ligger ett ädellövskogsbestånd beläget på en udde vilket domineras av bok i 

en svagt kuperad sydsluttning ner mot Såken. Området genomdras av fuktstråk. Klen till 

medelgrov bok dominerar med inslag av ek, björk och lönn. Enstaka grova-mycket grova träd 

förekommer. Objektet är ett Natura 2000 område och omfattas av ett naturvårdsavtal. Ett 

kalhygge kantar objektet i väst. 

Area: 15,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  -  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 16  

Norr om Skedskamma ligger en gransumpskog med inslag av vårtbjörk, klibbal och tall. 

Granlågor, högstubbar och rotvältor förekommer tämligen allmänt. Spår av lövträdssocklar 

av klibbal finns också. Ett fuktstråk kantar i norr vilket troligtvis är ett dike eller ett uträtat 

vattendrag. Viss negativ påverkan förekommer från omgivande avverkningar samt väg vilken 

kantar området. Objektet omfattas av biotopskydd och skogstrappmossa (NT) har noterats. 

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): skogstrappmossa (NT)  

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 18 
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Vid Påtebo finns en aspskog med inslag av gran. Även litet inslag av björk, al, rönn, lönn och 

sälg samt enstaka gamla grova aspar förekommer. Död ved finns i begränsad omfattning. 

Olivbrun gytterlav (NT) har noterats inom objektet. Objektet inventerades under 

lövskogsinventeringen. 

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): olivbrun gytterlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 20 

I närheten av Skedskamma ligger en lövskogslund som domineras av klibbal och asp. Här 

finns en rik förekomst av skrymslen och värdefull kryptogamflora. Området är översilat. 

Stengärdesgård förekommer. Skogen kantar jordbruksmark och i närområdet ligger flera 

gårdar. Guldlocksmossa och lunglav (NT) har noterats inom objektet. En ask har noterats i 

området vid inventeringen av skyddsvärda träd och en kommentar var att en insats kan 

behöva göras inom 3–10 år. Objektet har inventerats under lövskogsinventeringen.   

Area: 0,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): guldlocksmossa, lunglav (NT),  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 23  

I närheten av Skedskamma finns en klibbalsumpskog med stort inslag av gran och björk samt 

enstaka tall. Socklar och död ved förekommer rikligt. Även rik förekomst av tickor. Åkrar 

kantar området, och närområdet är präglat av jordbruksmark. Objektet klassades som klass 3 

under lövskogsinventeringen.  

Area: 2,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 25  

I närheten av Skedskamma ligger en gransumpskog med inslag av klibbal, tall och vårtbjörk. 

Stillastående vatten förekommer. Gamla senvuxna granar är allmänt förekommande, liksom 

alsocklar och granlågor. Omgivningen är präglad av skogs- och jordbruk, och objektet kantas 

av hyggen åt flera håll.  Objektet var inkluderat i sumpskogsinventeringen. 

Area: 1,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 27  
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Norr om Hillared, nära sjön Såkern, ligger en lövängsrest vid ett gammalt torp. Här står 

gamla askar med spår av hamling. Även gran, vårtbjörk, lind, rönn och asp förekommer. 

Närområdet är präglat av skogsbruksmark och avverkning har skett åt alla håll runt om. 

Objektet har inventerats som en nyckelbiotop. Läderlappslav (NT) och grynig filtlav (NT) har 

noterats inom objektet. 

Area: 0,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): läderlappslav (NT), grynig filtlav (NT),  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 28 och 42 

Objektet utgörs av en lövängsrest och lövskog med inslag av hamlade träd i den södra delen. 

Ask, ek, gran, enstaka sälg, rönn, vårtbjörk och apel förekommer liksom grov gammal ask 

förekommer. I buskskiktet finns glest med brakved och fältskiktet är av frisk gräs-ristyp och 

gräs-örttyp. Objektet är en nyckelbiotop (objekt med naturvärden), har skyddsvärda träd 

samt klassades som klass 3 under lövskogsinventeringen. Arter som lunglav (NT), almlav (VU) 

och grynig filtlav (NT) har noterats inom objektet.  

Area: 0,2 ha och 2,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), almlav (VU), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 29 * 

Väster om Mostorp ligger ett varierat naturvärdesobjekt där den dominerande naturtypen är 

skogsbevuxen myr. Klibbalsumpskog, lövsumpskog med inslag av barr samt gransumpskog 

med 120-åriga träd finns även.  Allmänt med död ved i form av lågor förekommer, liksom 

vindfällen och torrakor i olika nedbrytningsstadium (nydöd och murken ved). Påtagligt med 

död ved finns i vissa partier. Trädskiktet har åldersvariation och gamla tallar förekommer 

(150–200 år), samt gamla träd av björk, klibbal och gran. En bäck rinner igenom objektet (i 

kanten), bäckdråg går genom objektet (naturlig hydrologi) och flera myrgölar påträffas. 

Rikligt med missne växer i de blötare partierna, men även kärrsilja, kärrtistel, vitag, tuvull, 

kråkbär, lingon, blåbär, klockljung, och ljung hittas. Flera naturvårdsarter som västlig 

hakmossa, stor revmossa, tjäder, långfliksmossa, brunpudrad nållav (NT), blåmossa och 

revlummer noteras inom objektet. Vitmossor, eldticka, alticka, violticka, knölticka, 

fnösketicka, björkticka, klibbticka, stinkmussling, gammelgranslav, gullhorn och vargmjölk 

finns. Objektet är även VMI klass 2. 

Area: 17,9 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: västlig hakmossa, stor revmossa, tjäder, långfliksmossa, brunpudrad nållav 

(NT), blåmossa, revlummer 

Generellt biotopskydd: - 

  

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 31 *  
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Objektet utgörs av en blandsumpskog vid Nättlebo med klibbal, gran, sälg, asp, ek, björk och 

rönn. En liten bäck rinner genom objektet. Död ved förekommer allmänt. Gamla grova 

exemplar av ask och lind nära gården ingår i objektet. I vissa av ädellövträden finns 

utvecklade håligheter. 

Skötselförslag: För att gynna naturvärden bör området få utvecklas relativt fritt. Det är dock 

positivt om gran försiktigt huggs bort, till fördel för övriga trädslag. Undvik åtgärder som 

riskerar att dränera området. 

Area: 1,6 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: almlav (VU), rostfläck, guldlocksmossa, västlig hakmossa, långfliksmossa, 

missne, svarta vinbär, bäckbräsma 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 32  

Fegen är en av de större sjöarna i sydvästra Sverige. Fegen har en varierad strandkontur med 

små grunda skyddade vikar och utskjutande uddar sam ett 70-tal öar och skär. Sjön är 

näringsfattig, och av stor betydelse för bl a fågellivet. Fegen är ett naturreservat, Natura 

2000 område och riksintresse för naturvård. Arter som skaftslamkrypa (EN), flytsäv (VU), 

sjötåtel (VU), strandlummer (NT). 

Area: 1616,5 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: skaftslamkrypa (EN), flytsäv (VU), sjötåtel (VU), strandlummer (NT) 

Generellt biotopskydd: - 
 

Naturvärdesobjekt 34 * 

Objektet utgörs av ett större myrkomplex med variation, i närheten av Mostorp, b.la med 

inslag av blåtåteläng, öppen myr, och holme med yngre gran, men största delen av området 

är skogsbevuxen myr dominerad av tall. I norr finns en liten lövsumpskog med 

översilningskärr. Myrarna Lomsjön och Trollsjön ingår i objektet. Jämnt med tall, inslag av 

björk och gran förekommer. Även brakved och klibbal finns i små mängder. Allmän 

förekomst av torrakor, men högstubbar och lågor finns. Äldsta träd är 100–150 år, och vissa 

bestånd är relativt jämnåriga. I markskiktet hittas borsttåg (NT), hjortron, knapptåg, lingon, 

blåbär, klockljung, ljung, kråkbär, tuvull, rosling, blåtåtel och pors. I blötare partier hittas 

även vattenklöver, flaskstarr, trådstarr, hundstarr, revlummer, kråkklöver, sjöfräken, 

topplösa, kärrviol, vitag, kärrsilja och kallgräs. Bottenskiktet innehåller b.la väggmossa, 

vitmossor (b.la granvitmossa) samt renlav. Även gammelgranslav, blåmossa, västlig 

hakmossa, svart spiklav och björkticka finns. Objektet är även VMI klass 2. 

Främmande arter som kanadensiskt gullris och blomsterlupin påträffas i närområdet. 

Direkt påverkan av järnvägsvall och intilliggande skogsväg, samt dikning och intilliggande 

kalhyggen.   

Area: 4,0 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: blåmossa, västlig hakmossa, borsttåg (NT) 

Generellt biotopskydd: - 
 

 

Naturvärdesobjekt 36 * 
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Objektet utgörs av en betesmark vid Ekebo som är glest bevuxen av lövträd och buskar. Vissa 

delar slås med maskin. Gamla lövträd och storvuxen hassel finns. Ytor som slås har en trivial 

flora. På andra delar finns en hävdgynnad flora med arter som hirsstarr, ängsvädd, liten 

blåklocka, stagg, prästkrage, gökärt, vårbrodd och backtimjan (NT). Slåttergubbe (VU) är 

känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. Närområdet är präglat 

av jord – och skogsbruk samt att Ätran passerar objektet i den sydöstra kanten. 

Area: 4,6 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: krushättemossa, backtimjan (NT), buskskvätta (NT) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse. 

 

Naturvärdesobjekt 37  

Nordöst om Frackebo ligger en blandsumpskog med gran, glasbjörk, klibbal samt enstaka 

tall. Stort inslag finns av senvuxna träd. Döende träd, högstubbar och lågor förekommer 

sparsamt. En bäck rinner genom området. Omgivningen präglas av skogs- och jordbruk, och 

avverkningar har skett i anslutning till objektet.  

Area: 0,7 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 38 * 

Väster om tätorten Hillared rinner Lillån som är ett varierat vattendrag omgivet av lövskog 

bestående av klibbal, sälg, hägg, lönn, asp, björk och rönn. Trädskiktet innehåller allmänt 

gamla träd och död ved, och här finns vedsvampar som alticka och kantöra. Vattendraget har 

höga biotopvärden knutna till en meandrande sträckning med strukturer som block, 

grusbottnar, sandbottnar, strömmande partier och djuphålor. Sydväst om Lillån breder 

svämplanet ut sig och ingår i en större betesfålla som delvis är bevuxen av björk och klibbal. 

Närmast vattnet växer vasstarr, bunkestarr, blåsstarr och sjöfräken. Längre från ån finns 

fuktängsvegetation med hirsstarr, stagg, blodrot och ängsvädd. 

Skötselförslag: För att gynna naturvärden bör området närmast Lillån bevaras som en intakt 

lövridå, och det är viktigt att ingrepp undviks i detta område. Biotoprestaurering i form av 

tillskapandet av lekbäddar för öring har utförts i Lillån. Det är positivt om fler åtgärder som 

ökar variationen i vattendraget utförs. I objektets sydvästra del, som betas, finns viss 

igenväxning av främst ung björk. Viktigt är att beteshävden kan fortgå samt att insatser 

vidtas som tar bort ung björk och hindrar ytterligare igenväxning.  

Area: 6,5 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: krushättemossa, svarta vinbär, rankstarr, nattviol 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 
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Naturvärdesobjekt 39 * 

Vid Pjukabo ligger ett objekt som domineras av skogsbevuxen myr, med en liten del öppen 

myr och sumpskog. Trädskiktet är blandat med gran, tall, löv (främst björk) och någon en. 

Objektet har allmänt med död ved, både torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadier. Flera 

tallar är 125 – 135 år, och föryngring sker främst av gran. Vegetationen innehåller 

revlummer, tuvull, odon, väggmossa och lingon. Även klibbticka och björkticka hittas. 

Objektet är något dikat vilket har lokal påverkan. 

Area: 7,3 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: revlummer 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 41 * 

Objektet utgörs av en svämlövskog med dominans av klibbal söder om Hillareds samhälle 

med bitvis stort inslag av gran, längs Ätran och dess biflöden. Frodig flora med arter som 

majbräken, strandklo, kabbeleka, bunkestarr, flasstarr, palmmossa samt flera olika 

signalarter förekommer. Objektet är uppdelat i tre delobjekt. Ätran är stillaflytande samt 

svagt strömmande på några kortare sträckor inom området.  

Skötselförslag: I den nordöstra delen av objektet har en hel del träd tagits ned intill ån. Det är 

viktigt att avverkning undviks i möjligaste mån och att en intakt lövridå kan bevaras närmast 

Ätran. Däremot kan de promenadstigar som löper längs vattendraget finnas kvar och bitvis 

förstärkas. Granskogen närmast ån är ung-medelålders och saknar särskilda naturvärden. 

Särskilt i det södra delobjektet bör en försiktig plockhuggning av gran utföras, så att lövträd 

får möjlighet att växa upp på platsen. I övrigt bör området få utvecklas relativt fritt.  

Area: 2,9 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: krushättemossa, rankstarr, strutbräken, svarta vinbär, kärrfibbla, smörboll, 

nattviol, västlig hakmossa, bäckbräsma, trubbfjädermossa 

Generellt biotopskydd: - 

Kommunen har gott om värdefulla vattendrag med höga naturvärden knutna till både vattenmiljön och närliggande 

kantzoner. Bilden visar Lillån som rinner genom naturvärdesobjekt 38. Biotopvårdande åtgärder har utförts i form av 

tillskapande av lekbädd för öring. 
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Naturvärdesobjekt 43 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark i östsluttning vid Bäckhagen. Varierande träd- och 

buskskikt förekommer. Enstaka äldre ekar finns, i övrigt dominerar medelålders tall, björk 

och en. Floran är artrik med växter som blåsuga, prästkrage, ängsvädd, blodrot, liten 

blåklocka, gökärt, slåttergubbe (VU), stor blåklocka och backtimjan (NT). Örnbräken 

förekommer på vissa partier i den södra delen av objektet. 

Area: 4,6 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), backtimjan (NT), fällmossa 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 45 

Öster om Ätran, norr om Veka, finns ett större område som betas med nötdjur. Området är 

omväxlande med öppna gräsmarker ned mot ån och små kullar bevuxna med medelgrov ek, 

björk, rönn, tall, gran och hassel. I fältskiktet förekommer bl a ängsvädd, gökärt, svinrot och 

vårbrodd. Objektet inventerades under ängs – och betesmarksinventeringen. 

Area: 3,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 46 * 

Objektet utgörs av igenväxande torr betesmark strax sydväst om Hillareds kyrka som inte 

betats på flera år. Floran innehåller flera hävdindikatorer som exempelvis ängsvädd, 

ängshavre, liten blåklocka, gökärt och blodrot samt vanlig backsippa (VU). En långsam 

igenväxning pågår vilket resulterat i ett jämnt utställt trädskikt med björk, tall, gran, en samt 

hallon och lövsly.  

Skötselförslag: Det är viktigt att hävden återupptas, antingen genom årlig slåtter eller med 

betesdjur. Det bör även genomföras en försiktig röjning av gran, lövsly, hallon och enstaka 

uppvuxna träd. Det är också viktigt att röjningen inte blir för kraftig eftersom det kan leda till 

mycket stor tillväxt av lövsly, hallon och andra oönskade arter.  

Area: 0,3 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: vanlig backsippa (VU)  

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 47 * 

Objektet utgörs av Lockrydsmossen som är glest bevuxen av senvuxen tall och delvis helt 

öppen.  Vegetationen domineras av vitmossor, tuvull, tranbär, kråkbär, dystarr, trådstarr, 

snip och vitag. Rikkärrsarter som axag och nålstarr finns i sydost. I den sydöstra delen finns 

det bitvis även gott om bladvass. I den västra delen ingår ytor som tidigare kan ha odlats, 

men som på grund av igenväxta diken nu blivit helt försumpade. Vattenavrinningen sker åt 

öster, och utloppet i den östra delen, Lockrydsmossen, bär spår av äldre ingrepp i form av 

dike. Enkelbeckasin häckar i objektet. 

Skötselförslag: Förtätning av vedartad vegetation sker över stora delar av mossen, bland 

annat i den sydöstra delen där det finns rikkärrsvegetation. För att bevara öppenheten i 

området med rikkärrsvegetation (söder om utloppet) bör manuell röjning av uppväxande 

träd göras i detta område. Ängsstarr och borsttåg (NT) är kända från området, men kunde 

inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 57,0 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 53 

Strax väster om Kristinelund ligger en sekundär ädellövnaturskog med rikligt av död ved. Bok 

dominerar liksom ek. Inslag av gran, björk, rönn och asp finns även. Gammal bok är sparsamt 

förekommande. Håligheter och mulm förekommer. Västlig njurlav (VU) och lunglav (NT) har 

noterats och objektet har klassats som klass 3 i lövkogsinventeringen. Omgivningen präglas 

av skogsbruk och avverkningar har skett i anslutning till området.  

Area: 2,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): västlig njurlav (VU), lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

Naturvärdesobjekt 55 * 

Objektet består av trädklädd betesmark vid Lockryd med varierat trädskikt som till stor del 

utgörs av ask och lönn. Men det förekommer även ek, tall, rönn, sälg, gran och vildapel. 

Hålträd och gamla träd förekommer allmänt, även solbelyst död ved finns spritt. 

Byggnadsgrunder finns. Fältskiktet är delvis näringspåverkat och hyser växter som hallon, 

smörblomma, brännässla och ängssyra. Betestrycket är relativt svagt och hävdgynnade arter 

förekommer endast fläckvis.  

Skötselförslag: Det är viktigt att beteshävden fortsätter och gärna intensifieras. Områdets 

värden är främst knutna till lövträd, både levande och döda. Det är därför betydelsefullt att 

området regelbundet röjs så att igenväxningsvegetation trycks tillbaka och de äldre 

lövträden i området gynnas och får tillräckligt med solljus och utrymme.  

Area: 1,7 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: sydlig blekspik (EN), krushättemossa, lönnlav 

Generellt biotopskydd: stenmur 
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Naturvärdesobjekt 57 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Ledsgården som är helt öppen med undantag av 

enstaka ask, tall, en och gran. Marken innehåller fuktiga partier med växter som tuvtåtel, 

veketåg, älggräs och ryltåg. I övrigt förekommer arter som vitklöver, smörblomma och 

krusskräppa samt även hävdgynnade arter som hirsstarr, liten blåklocka, gråfibbla, 

käringtand, blodrot och gökärt. Grova askar med värdefull kryptogamflora växer i anslutning 

till den norra delen av objektet. Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde inte 

återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 1,2 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: guldlockmossa, lönnlav, sydlig blekspik (EN) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 59 * 

Norr om Åkerhuset ligger ett objekt som domineras av skogsbevuxen myr och öppen myr 

som delvis håller på att växa igen. Även två myrgölar hittas b.la st. Lommagölen. Myren är 

svagt sluttande. Trädskiktet domineras av tall, ca 110 år, men inslag av gran och björk finns.  

I det södra området påträffas även två myrgölar. Död ved förekommer sparsamt och då 

främst torrakor. Vegetationen består av bland annat tuvull, klockljung och renlav. Objektet 

fortsätter utanför kommungränsen. Ett dike korsar objektet och löper ut i en av gölarna och 

avverkning har skett i anslutning till objektet. 

Area: 10,2 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 61 

Nordväst om Bålared ligger en sekundär lövnaturskog i en sluttning ned mot en myr. Ek 

dominerar med stort inslag av asp och gran samt enstaka rönn, björk, bok, sälg och tall. 

Gamla aspar finns tämligen allmänt och död ved i måttlig mängd. Odlingsrösen förekommer. 

Omgivningen är präglad av skogsbruk, men väster om objektet finns ett större område med 

myr och fuktig mark.  

Area: 0,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 
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Naturvärdesobjekt 63 * 

Nordöst om Bålared ligger ett varierande objekt med skogsbevuxen myr och två myrgölar 

där området ansluter till Porssjön i nordväst. I den södra delen finns skogsbevuxen myr med 

ren tallskog och åldersvariation. Övriga objekt har mer inslag av björk och gran. En stor del av 

objektet har gamla träd b.la tallar ca 250 år samt mycket gammal och grov död ved. Här 

hittas även naturligt öppna gläntor från fallna träd.  

    Vegetationen innehåller bland annat tuvull, lingon, blåbär, klockljung och kråkbär. 

 Även bitterticka, långfliksmossa, vågbandad barkbock och dallergröppa påträffas. 

En väg korsar objektet i den västra delen och flera diken finns. I vissa delar kantar även 

objektet kalhyggen. 

Area: 32,1 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: långfliksmossa, vågbandad barkbock 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 65 * 

Objektet är varierande med skogsbevuxen myr, blandsumpskog, fuktstråk med blåtåtel och 

tre myrgölar med gungfly. I den västra delen påträffas även ett naturligt bäckflöde, och även 

mellan myrgölarna hittas naturligt vattenflöde. Andelen död ved varierar och i vissa delar 

förekommer det rikligt och i olika nedbrytningsstadier och grovlek, medan det i övriga 

områden förekommer mer sparsamt. Trädskiktet består av tall, björk och gran. Stor del av 

tallarna är yngre och äldre med träd över 200 år, dock saknas medelålders träd. 

Vegetationen innehåller bland annat tuvull, vitmossa och kråkbär. Även småmussling, 

öronmussling, stor revmossa, västlig hakmossa, blåmossa, eldticka, brödticka, klibbticka, 

fnösketicka och björkticka hittas.  

En väg kantar objektet och dikning har skett, vilket ger lokal påverkan. Objektet kantar 

även till viss del kalhygge. 

Area: 19,3 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: stor revmossa, västlig hakmossa, blåmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 66 

Objektet utgörs av bokskog med naturskogskvaliteter nordöst om Björkekulla, med enstaka 

björk och gran. Senvuxna träd förekommer tämligen allmänt, och högstubbar och lågor 

sparsamt. Området har en värdefull kryptogamflora. Fältskiktet, där det förekommer, är av 

torr gräs-ristyp. Klosterlav (VU), rosa lundlav (VU), bokvårtlav (NT) och grynig filtlav (NT) har 

tidigare noterats inom objektet. Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 3. 

Omgivningen är präglad av jordbruk, och skogsbruk förekommer inpå objektet. 

Area: 1,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): klosterlav (VU), rosa lundlav (VU), bokvårtlav (NT), grynig 

filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 67 
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Objektet utgörs av betesmark vid Frackebo med bitvis ganska slutet trädskikt, men öppna 

partier förekommer. Det är svagt hävdat. Torr-frisk mark med fårsvingel, gullris, knägräs, 

liten blåklocka, stagg, vårbrodd och ängsvädd. I trädskiktet dominerar ek och bok. 

Area: 1,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 69 

Vid Sönsås ligger en välhävdad betesmark med flera skyddsvärda träd: ek samt ask med spår 

av hamling. Även grövre bok finns och fäll- och guldlocksmossa hittas på ask. Området delas 

av en väg. Mosaik av torrare kullar med mager flora och mer kväverik mark förekommer. 

Bockrot, knägräs, ärenpris och skräppor finns. Objektet har klassats som klass 3 i 

lövskogsinventeringen. Jord- och skogsbruk präglar området vilket även kantar objektet.  

Area: 6,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fällmossa, guldlockmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 77 

Öster om Mellantorpet ligger en sekundär ädellövskog på en kulle. Trädskiktet domineras av 

ek och gran, med inslag av asp samt enstaka rönn och vårtbjörk. Senvuxna och döende träd 

förekommer sparsamt, liksom död ved, både liggande och stående. Lunglav har tidigare 

noterats inom objektet. Öster om objektet ligger en grustäkt, och omgivningen består till 

stor del av jord- och skogsbruksmark.  

Area: 1,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 78 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Picke glest bevuxen av tall, björk och vildapel. 

Marken är uppdelad i fållor som betas med häst. Vissa ytor är hårt betade medan vissa 

steniga partier inte alls betas. I fältskiktet finns arter som vitklöver, stenmåra, röllika, 

ängsvädd, blodrot, gullris. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte 

återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 0,6 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: nattviol 

Generellt biotopskydd: - 
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Söder om Gåsekila ligger en källpåverkad granskog intill Ätran. Inslag finns av tall, asp, ek, 

rönn och vårtbjörk. Enstaka gammal ek med hålighet, samt granlågor förekommer. Objektet 

kantar skogsplanteringar, hyggen och till viss del även jordbruksmark. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 80 

Mellan Gåsekila och Mellantorpet ligger en sekundär ädellövnaturskog med rikligt av grova 

träd. Ek dominerar, även asp, gran samt enstaka bok, rönn, sälg, lind, björk och klibbal finns. 

Gammal asp förekommer tämligen allmän, med bohål. Lågor är sparsamt förekommande. 

Lunglav har tidigare noterats inom objektet. Ätran rinner förbi i öster och norr, i väster finns 

jordbruksmark och en grusstäkt. 

Area: 5,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 86 

Objektet utgörs av sekundär lövnaturskog nordöst om Nättsjö, som domineras av asp med 

inslag av ek och glasbjörk samt enstaka gran, sälg, bok och rönn. Gammal asp finns allmän, 

och gammal sälg sparsamt. Enstaka lågor sparsamt förekommande. En väg korsar objektet. 

Omgivningen präglas av skogs-och jordbruksmark. Under lövskogsinventeringen klassades 

objektet som klass 3. 

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 88 * 

Objektet utgörs av betesmark bestående av sandig sluttning vid Buttorp intill Ätran. Även 

frodig bård med klibbal närmast vattnet ingår. Här växer kärrfibbla, backbräsma, älgört och 

rankstarr. Den norra delen är välhävdad, medan större delen är svagt betad med utbredning 

av hundäxing samt högvuxen starr närmare Ätran. På de välbetade delarna finns en 

hävdgynnad flora med arter som bockrot, liten blåklocka, gulmåra, åkervädd, ängsvädd, 

blåmunkar, svinrot och käringtand. Sandblottor förekommer på några platser i sluttningarna. 

Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 1,7 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: rankstarr, bäckbräsma, kärrfibbla, grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: - 
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Objektet utgörs av ohävdad, halvöppen betesmark vid Joarsbro intill Fegens strand. I 

fältskiktet märks knägräs, stenmåra, svartkavle, ängsvädd och örnbräken. Skogsbruk 

förekommer i omgivningen men betesmarken tillhör ett komplex av flera betesmarker som 

sträcker sig norrut. 

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 95 * 

Objektet utgörs av öppen slåtteräng vid Kruketorpet som kantas av gamla lönnar och askar 

med värdefull kryptogamflora. Svinrot dominerar ängen, men även många andra 

hävdgynnade arter frodas, exempelvis slåttergubbe (VU), blodrot, prästkrage, åkervädd, liten 

blåklocka, gökärt, rödklöver, åkervädd, vårbrodd, svartkämpe och ängsskallra. Mindre ytor 

med högvuxna örter förekommer också. 

Area: 0,3 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grynig filtlav (NT), slåtterfibbla (VU), fällmossa, vitskivlav, 

almlav (VU)  

Generellt biotopskydd: allé 

 

Naturvärdesobjekt 97 

Norr om Svanabo ligger en välhävdad halvöppen-öppen betesmark vid Nordre Svansjöns 

östra strand. Ek förekommer i trädskiktet. Jord och skogsbruk förekommer i närområdet.  

Rödlånke har tidigare noterats. 

Area: 3,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): rödlånke (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 98 

 Objektet utgörs av ädellövskog vid Götshult med grov bok och ek. Inslag av lind, lönn, asp, 

rönn, björk, gran och klibbal finns. Gamla aspar, ekar och bokar är sparsamt förekommande.  

Död ved finns i måttlig mängd. Hassel förekommer i buskskiktet, och fältskikt är av torr ört-

typ. Lunglav (NT) har tidigare noterats inom objektet. Omgivningen består till största delen 

av skogsbruk, men flera ädellövskogar förekommer. 

Area: 3,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 
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Objektet utgörs av ädellövskog vid Götshult mot Kalvsjöns östra strand. Ek dominerar över 

bok, och enstaka lind förekommer. Gamla ekar är allmänt förekommande, liksom gammal 

bok och lind. Håligheter och mulm finns sparsamt. Rikligt med grova träd. Fäll- och 

guldlockmossa förekommer. Omgivningen domineras av skogsbruk, men flera ädellövskogar 

finns i närområdet. 

Area: 7,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), guldlockmossa, fällmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 101 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark söder om Stora Snärsbo som är glest bevuxen av 

björk, rönn, tall och gran. Några björkar är gamla och grova samt har håligheter. Marken 

innehåller både fuktstråk och torrbackar. Inslaget av kvävegynnade arter är påtagligt. Dock 

finns även ytor med hävdgynnad flora där det förekommer arter som backtimjan (NT), 

ängshavre, knölsmörblomma, stenmåra, gråfibbla, bockrot, blåsuga och liten blåklocka. 

Area: 0,7 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: sotlav, backtimjan (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 102 

Nordväst om Yttre Störshult ligger en källpåverkad granskog i sluttning. Inslag av tall, björk 

och al. Stort inslag finns av senvuxna granar, och rikligt med död ved, både liggande och 

stående. Omgivningen präglas av jord- och skogsbruk, och ung plantering finns strax söder 

om objektet. 

Area: 0,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 103 

Norr om Gåsekila ligger en ekskog intill Ätran vid Skåpanäs kraftverk. Inslag av ask, sälg, 

björk, tall och gran finns. Rikligt med döda träd och högstubbar, jätteträd förekommer. Aspar 

med håligheter. En större väg korsar objektet.  

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 
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I Gåsekila ligger ett litet objekt med gamla, grova spärrgreniga lönnar samt ek och enstaka 

asp och vårtbjörk. Objektet ligger i anslutning till en gård med Ätran som flödar förbi i söder. 

Omgivningen domineras av jord- och skogsbruk, med löv och ädellövskogar insprängda i 

produktionsskogarna. Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 3. 

Area: 0,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 105 * 

Objektet utgörs av gårdsnära och svagt hävdad betesmark vid Billeberg som är bevuxen av 

tall, björk, gran, en och sälg. Marken är torr och hyser hävdgynnade arter som backtimjan 

(NT), liten blåklocka, backnejlika, åkervädd och gökärt. Vanlig backsippa (VU) är känd från 

området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 1,1 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: backtimjan (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 106 

Mellan Gåskila och Öv. Skåpanäs ligger en källpåverkad sekundär lövnaturskog i en sluttning 

ned mot Ätran. Ek, gran, glasbjörk med inslag av asp, klibbal, gråal, vårtbjörk, hägg och sälg 

förekommer. Gammal asp finns. Död ved finns i måttlig mängd. I norr dominerar klibbal. 

Objektet klassades som klass 3 under lövskogsinventeringen och berörs av ett 

naturvårdsavtal. Omgivningen präglas av jord- och skogsbruk med en åker i anslutning till 

objektet. 

Area: 4,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 107 * 

Objektet utgörs av en lövsumpskog med klibbal, ek, tall, gran, sälg, rönn och häggmispel 

längs Ätran norr om Hagalund. Gamla träd förekommer i anslutning till ån, i övrigt dominerar 

medelålders träd. Död ved förekommer sparsamt. I den södra delen ingår ett parti med 

blandskog som har 140-åriga tallar. Floran är generellt frodig med arter som getrams, 

svinrot, kärrfibbla, älgört, nickstarr och strandlysing. Inom objektet finns flera småvatten som 

skapats genom Ätrans förändrade vattenlopp, och det finns även en mindre bäck. 

Skötselförslag: Försiktig plockhuggning av gran kan utföras, för att gynna lövträd och tall. I 

övrigt bör området få utvecklas relativt fritt.  

Area: 2,3 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: krushättemossa, kärrfibbla, svarta vinbär 

Generellt biotopskydd: - 
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Objektet utgörs av varierad betesmark i sjönära läge vid Ryasjö, glest bevuxen av björk, ek, 

en, klibbal, asp och rönn. Djuren betar ut i sjön, vilket skapat en så kallad blå bård. Vissa 

delar hävdas genom sent betespåsläpp vilket ger en slåtterängsliknande flora. Hävdgynnade 

arter dominerar, exempelvis slåttergubbe (VU), blodrot, svinrot, ängsvädd, grönvit nattviol, 

blåsuga, stagg, ängsskallra, prästkrage, liten blåklocka, gråfibbla och gökärt. Granspira (NT) är 

känd från området men kunde inte hittas vid besöket 2016. 

Area: 5,5 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), Jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, buskskvätta (NT) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 113 

Vid Kristinelund ligger ett litet område med hamlade askar, även med gammal sälg samt 

inslag av apel, ek och glasbjörk. Området har kulturhistoriska värden vid torpruin, med 

stengärdesgård och fläckar med gräsmarksväxter. Under lövskogsinventeringen klassades 

objektet som klass 3. Grynig filtlav (NT) har tidigare noterats i objektet. Skogsbruk dominerar 

området med produktionsskog och hyggen.  

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 114 

Söder om Hjälmsås ligger en ekskog med riklig förekomst av senvuxna ekar draperade med 

hänglavar. Litet inslag finns av glasbjörk, rönn och sälg. Området har tidigare betats och 

odlingsrösen förekommer. Omgivningen domineras av skogsbruk och en stor andel av detta 

är hyggen. 

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: odlingsrösen 

 

Naturvärdesobjekt 116 

Objektet utgörs av gammal bokskog vid Bäck, med inslag av ek, gran och vårtbjörk. 

Odlingsrösen förekommer. Äldre uppgifter anger förekomst av traslav och klipplav. 

Hasselmus har hittats i objektet. Omgivningen består till stor del av skogsbruk, och 

avverkning har gjorts i anslutning till objektet.  

Area: 1,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): hasselmus, traslav 

Generellt biotopskydd: odlingsrösen 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 118 * 
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Objektet består av öppen betesmark vid Lilla Snärsbo, belägen på sluttning mellan åkrar. 

Marken är torr till frisk och präglas av riklig förekomst av odlingsrösen. Hävdgynnad flora 

dominerar, exempelvis backtimjan (NT), liten blåklocka, pillerstarr, ängsvädd, stagg, blodrot 

och gökärt. Vanlig backsippa (VU) är känd från området men återfanns ej under fältbesöket 

2016. 

Area: 0,2 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: backtimjan (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 119 * 

Objektet utgörs av trädbevuxen och svagt hävdad betesmark vid Brännabo, där björk och 

sälg förekommer. Marken är frisk och domineras av arter som lentåtel, kruståtel, harstarr 

och örnbräken. På vissa partier finns hävdgynnad flora med växter som prästkrage, blodrot, 

slåttergubbe (VU), hirsstarr, gökärt och knippfryle. 

Area: 0,7 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), Jungfru Marie nycklar 

Generellt biotopskydd: -  

 

Naturvärdesobjekt 120 

I Svanabo ligger en öppen betesmark med enstaka bok och ek. Hassel, rosor och vildapel 

förekommer också. Fältskiktet är friskt-fuktigt med hirsstarr och stagg. Även brännässlor och 

skräppor förekommer sparsamt. Delar av objektet är tydligt kvävepåverkat. I norr består 

omgivningen till största delen av jordbruksmark och åkrar, med flera större gårdar. I söder 

dominerar skogsbruksmark.  

Area: 1,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 123 * 

Objektet utgörs av välskött betesmark söder om Ryasjö som är glest bevuxen av björk, ek, 

sälg och en. Hävdgynnade arter dominerar, exempelvis gråfibbla, käringtand, svartkämpe, 

liten blåklocka, darrgräs, svinrot, ängsvädd, grönvit nattviol, slåttergubbe (VU), stagg, gökärt 

och prästkrage. Granspira (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid 

fältbesöket 2016. 

Area: 1,3 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 124 * 
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Sydväst om Hallatorpet ligger Torvhultsmossen som är ett varierande objekt med 

skogsbevuxen myr, öppen myr, myrgöl och bäck med fuktäng. Objektet domineras av 

skogsbevuxen myr med tall ca 90 – 110 år (och enstaka äldre träd). Allmänt med död ved 

finns i kanterna och någon torraka står mer centralt i objektet. Fuktängen domineras av 

blåtåtel, men även pors samt enstaka exemplar av ung björk och gran hittas. Flera grusvägar 

korsar objektet, med diken, vilket ger lokal hydrologisk påverkan. Dikning har även skett på 

platser utöver vid väg.  

Area: 35,9 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 125 

Vid Hjälmsås ligger en lövskogslund som tidigare betats. Ek dominerar med stort inslag av 

asp, liksom vårtbjörk samt enstaka lind, ask, gran, sälg och rönn. Ask och lind är gamla med 

spår av hamling. Torrträd förekommer sparsamt. Området har även kulturhistoriska värden. 

Omgivningen präglas av skogsbruk och flera hyggen förekommer i närområdet. En väg korsar 

objektet. Under lövskogsinventeringen fick området klass 2.  

Area: 1,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 126 

Mindre bokskog vid Ekenäset. Inslag finns av vårtbjörk och asp samt enstaka gran och rönn. 

Högstubbar och lågor allmänt förekommande. Omgivningen består till största delen av 

produktionsskog, varav stor del är ung skog. Objektet tillhör naturreservat och riksintresse.  

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 127 

I Näs finns en ädellövskog med naturskogskaraktär, i norr lövängsrest. Ek dominerar i söder 

och ask i norr. Inslag av lind och lönn (även hamlade) samt enstaka sälg, asp, björk, bok och 

gran. Gamla träd förekommer, och död ved i måttlig mängd. Objektet har värdefull 

kryptogamflora med b.la fynd av lunglav (NT), grynig filtlav (NT), almlav (VU), liten blekspik 

(VU), grå jordlav (VU), läderlappslav (NT), blek kraterlav (VU), brunskaftad blekspik (VU) och 

klosterlav (VU). Objektet korsas av väg. Omgivningen domineras av skogsbruk och objektet 

ansluter till sjön Fegen i sydöst. Objektet tillhör naturreservat och riksintresse. 

Area: 2,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT), almlav (VU), liten blekspik 

(VU), grå jordlav (VU), läderlappslav (NT), blek kraterlav (VU), brunskaftad blekspik (VU), 

klosterlav (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 130 * 
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Objektet utgörs av välhävdad och till stora delar öppen betesmark vid Stora Apelnäs. 

Förekomst av björk, sälg, tall, hassel, rönn och ek finns framförallt i objektets norra och 

västra delar. Marken är torr till frisk och till betydande del bevuxen av kvävegynnade arter 

som hundkex, tuvtåtel och smörblomma. Men på vissa partier finns en artrik flora med 

exempelvis slåttergubbe (VU), ängsvädd, svinrot, brudborste, liten blåklocka, gökärt, blodrot 

och åkervädd. 

Area: 2,7 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 136 * 

Objektet utgörs av öppen betesmark strax norr om Påbo med enstaka gran, en och björk. 

Marken är i huvudsak torr och stenbunden, men fuktiga och stenröjda ytor finns. Skiftet är 

rikt på mossa och gräs. Över hela området finns dock hävdgynnad flora som 

knölsmörblomma, ängsvädd, svinrot, slåttergubbe, stagg, knägräs, blodrot, gökärt och 

gråfibbla. 

Area: 1,8 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 
Naturvärdesobjekt 137 * 

Objektet består av betesmark norr om Roasjö med enstaka vildapel, lönn, björk och tall. 

Igenväxning av gran och örnbräken förekommer. Marken är torr till frisk och domineras av 

hävdgynnade arter som ängsvädd, knägräs, gökärt, blodrot, stagg, åkervädd, prästkrage, 

slåttergubbe (VU), liten blåklocka, rotfibbla, hirsstarr, ängsfryle och käringtand. 

Area: 1,2 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 142 

Söder om Rösarp ligger en bokskog med lång kontinuitet, på östsluttningen av en drumlin. 

Inslag finns av gran. Högstubbar och lågor förekommer sparsamt. En skogsväg skär området i 

nord-sydlig riktning. Tidigare har bokvårtlav (NT), lunglav (NT), grynig filtlav (NT) noterats. 

Objektet blev klassad klass 1 under lövskogsinventeringen. Omgivningen består till stor del 

av jord- och skogsbruksmark, med Kalvsjön i öst. 

Area: 2,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): bokvårtlav (NT), lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 145 
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Söder om Rösarp ligger en betesmark som till hälften betas av nötdjur och resten av får. 

Södra delen är ringa-tydligt kvävepåverkad. Resterande del är i princip opåverkad. Fältskikt 

med blodrot, stagg, stenmåra, tuvstarr och veketåg. I trädskiktet hittas gammal lönn samt 

sälg i norr. Omgivningen består till stor del av jordbruksmark med flera områden av 

betesmark och lövskog. 

Area: 3,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 146 * 

Objektet utgörs av betesmark norr om Kolarp som är glest bevuxen av björk, ek, asp och tall. 

Hålträd finns. Den västra delen av marken har en hävdgynnad flora med växter som 

gråfibbla, gökärt, svartkämpe, liten blåklocka, svinrot, slåttergubbe (VU), blodrot och 

käringtand. Objektet sambetas med omkringliggande vallar. 

Area: 2,1 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 147 

Nordväst om Öv. Störshult ligger en granskog i rasbrant ned mot öppen våtmark. Stort inslag 

av tall samt enstaka bok, rönn, glasbjörk och sälg finns. Rikligt med död ved, samt rik 

förekomst av block. Bergväggar med sprickor, lodytor, skravelsten förekommer. 

Skogsproduktion är påtagligt i området och ett hygge kantar objektet i väst. 

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 148 * 

Väster om Kvarnåsaberget ligger ett objekt som varierar med skogsbevuxen myr och 

fuktäng/sjömad. Den skogsbevuxna myren domineras av tall med inslag av björk, och några 

högstubbar av gran hittas. Tallarna är medelålders med några exemplar 130 – 140 år samt 

enstaka äldre gran.  Fuktängen med blåtåtel och flaskstarr har flödande vattendrag som 

meandrar naturligt. Vegetationen består av bland annat vitmossor, tuvull, pors, lingon, 

myrlilja, blåtåtel och flaskstarr. Även björkticka, stor revmossa, fnösketicka, gammelgranlav 

och klibbticka hittas. Objektet kantar kalhygge i vissa delar, och några partier saknar 

skyddzon mot myr.  

Area: 9,1 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: stor revmossa  

Generellt biotopskydd: - 

 
 

 

Naturvärdesobjekt 150 
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Objektet utgörs av ädellövnaturskog vid Tranered med ek och bok samt inslag av vårtbjörk, 

rönn och gran. En jätteek förekommer, även skyddad som naturminne. Gammal bok är 

tämligen allmän, och gammal ek sparsam. Vissa av träden har håligheter. Amlav (VU) har 

tidigare hittats inom objektet. Omgivningen består av mosaik av myrar, men även skog som 

till viss del är produktionsskog. En väg korsar även objektet i den södra delen. 

Area: 0,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): almlav (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 155 

Sydost om Bökåsen ligger en blandsumpskog med gran, klibbal och glasbjörk. Hög och jämn 

luftfuktighet och ett ymnigt mosstäcke. Lågor är allmänt-rikligt förekommande. 

Sockelbildning finns. En bäck rinner genom området. Omgivningen är till stor del 

produktionsskog och ett hygge ansluter till området i den södra delen.  

Area: 0,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 158 * 

Objektet består av ohävdad betesmark mellan Per-Olsgården och Ringstena som håller på att 

växa igen med gran, asp, björk och tall. Fältskiktet domineras ännu av hävdgynnade arter 

som blodrot, gökärt, ängsvädd, käringtand, ängshavre, blodrot, åkervädd, vårbrodd och liten 

blåklocka. Marken är rik på tuvor. Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde inte 

återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 0,5 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 160 

Vid Åsebo ligger tre mindre bestånd med naturskogsartad gammal bokskog med lång 

kontinuitet. Enstaka gran, rönn, björk och ek förekommer. Död ved finns bitvis rikligt, både 

lågor, högstubbar och torrträd. Värdefull kryptogamflora och stora botaniska värden. Under 

lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 1, och är ett Natura 2000-område samt 

har biotopskydd. Omgivningen domineras av barrskog, varav stor del är produktionsskog. 

Area: 0,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 1 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), örtlav (EN), grynig filtlav (NT), 

bokfjädermossa (NT), garnlav (NT), bokvårtlav (NT), bokkantlav (NT), kortskaftad parasitspik 

(VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 162 
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Vid Skeppshult ligger en sekundär ädellövnaturskog som domineras av bok, med inslag av ask 

och asp. Enstaka ek, björk, klibbal, sälg och rönn finns. Gammal bok förekommer sparsamt. 

Lunglav (NT) har tidigare noterats. Rikligt med död ved och en bäck förekommer. Området 

har även kulturhistoriska värden. Vid lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 163 och 164 

Väster om Skeppshult ligger två små, litet äldre naturskogsartade bokbestånd med riklig 

förekomst av liggande och stående död ved. Flera av de grövre bokarna har artrik lavflora 

med flera sällsynta och rödlistade arter. Fältskiktet är bitvis örtrikt med b.la blåsippa. 

Omgivningen består till stor del av produktionsskog, och jordbruksmark förekommer, men 

även myr och andra våtmarker. Ätran flödar förbi i öst. Under lövskogsinventeringen 

klassades båda objekten som klass 1, och de är även Natura 2000-områden och har 

biotopskydd. 

Area: 1,9 ha och 4,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 1 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): kortskaftad parasitspik (VU), bokvårtlav (NT), gul 

pysslinglav (VU), bokkantlav (NT), lunglav (NT), bokfjädermossa (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 165 

Skeppshultskogen är kommunens största bokskog, bitvis med högsta naturvärde. Det 

aktuella området består mest av klenare bok, inslag björk, ek och gran. Bitvis källpåverkat 

och med stora botaniska värden. Under lövskogsinventeringen klassades området som klass 

1. Objektet ligger i anslutning till naturvärdesobjekt 163 och 164, och har naturvårdsavtal.  

Area: 4,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 174 

I Rösarp ligger ett litet lövskogsbestånd med naturskogskaraktär och något blockrik. Asp och 

ek dominerar med inslag av bok, vårtbjörk och rönn. Lågor finns sparsamt, och håligheter 

förekommer. Odlingsrösen och stengärdesgård finns. Objektet ligger i anslutning till 

jordbruksmark och kantar flera betesmarker och lövskogsbestånd. 

Area: 0,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: odlingsrösen, stengärdesgård 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 175 
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Sydöst om Rösarp ligger en källpåverkad lövskog dominerad av klibbal och glasbjörk, med 

inslag av bok, ek, gran och sälg. Hög och jämn luftfuktighet. Död ved finns måttligt-rikligt, och 

lövträdssocklar förekommer rikligt. Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2. 

Objektet ansluter till flera betesmarker och lövskogsbestånd och omgivningen är till stor del 

jordbruksmark med Kalvsjön som ligger i öst.  

Area: 0,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 
Naturvärdesobjekt 185 * 

Vid Göpudden, Västra Fegens östra strand, ligger en skogsbevuxen myr med senvuxna tallar 

ca 110–130 år som till viss del kantar sjöstrand. Föryngring av gran och inslag av björk hittas. 

Sparsamt med död ved, både lågor och torrakor förekommer. Vegetationen innehåller bland 

annat klockljung, fönsterlav, vitmossor, tuvull och lingon. Även tjäder påträffades inom 

objektet. Objektet har spår av plockhuggning och avverkning har skett i närområdet. 

Area: 6,2 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: tjäder  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 188 

Objektet utgörs av en gransumpskog söder om Näs med stort inslag av glasbjörk samt 

klibbal, asp och enstaka ek samt bok. Rikligt med död ved. Välutvecklade lövträdssocklar. 

Området är beläget vid Fegens västra strand. Objektet tillhör naturreservat och riksintresse 

för naturvård. Omgivningen är till stor del barrskog med viss produktionsinriktning med 

hyggen och yngre planteringar. 

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 189 

Söder om Näs ligger en ädellövskog med naturskogskaraktär i stark sluttning ned mot Fegen. 

Bok dominerar med stort inslag av ek, samt vårtbjörk och gran samt enstaka asp. Gammal 

bok, döende träd, högstubbar och lågor förekommer, liksom mossklädda block och håliga 

träd. Lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. Objektet tillhör naturreservat 

och riksintresse för naturvård. Skogen blev även klassad till klass 3 under 

lövskogsinventeringen. 

Area: 2,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 191 * 
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Mellan Tranebäck och Sjölid ligger Tranemosse som är en skogsbevuxen myr, men inslag av 

öppen myr finns. Senvuxna tallar dominerar och flera träd är ca 130 år. Sparsamt med död 

ved förekommer, vilken återfinns i kanterna av objektet. Vegetationen domineras av tuvull 

och vitmossor. Sotticka och stor revmossa hittas även.  

Påverkan finns från dikning och korsande vägar (med diken), och delar av objektet kantar 

hyggen. 

Area: 46,4 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: stor revmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 192 * 

Objektet utgörs av ohävdad betesmark, strax nordost om Brostorp, belägen vid en äldre 

husgrund. Marken är glest bevuxen av björk, asp, hassel, syren och gran. I fältskiktet växer 

storvuxna arter som hundäxing, knylhavre, kirskål och lentåtel. Men det finns även 

hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), käringtand, gråfibbla, liten blåklocka, gökärt, 

svartkämpe och blodrot. 

Area: 1,4 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 195 

Vid Rönnenabben ligger en ädellövskog i nordvästvänd bergbrant. I trädskiktet finns bok, 

gran, vårtbjörk, ek, asp och enstaka rönn. Gammal bok och asp förekommer. Lågor finns 

sparsamt. Block och lodytor är allmänna. Värdefull kryptogamflora förekommer. 

Omgivningen består till stor del av barrskog och produktionsskog med hygge som ansluter i 

väst. Objektet tillhör naturreservat, är riksintresse för naturvård och har naturvårdsavtal. 

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 196 

Objektet utgörs av bokskog av naturskogskaraktär vid Holmen öster om Västra Fegen. Här 

finns även enstaka ek, asp och björk. Rikligt med död ved och vedsvampar förekommer. 

Lunglav (NT) har tidigare noterats. Objektet tillhör naturreservat, är riksintresse naturvård 

och under lövskogsinventeringen klassades det som klass 2.  

Area: 4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 197 
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Objektet utgörs av ädellövskog med bok och ek vid Holmen, öster om Västra Fegen. Här finns 

även inslag av apel, sälg, tall, lind och björk. Hassel och en finns i buskskiktet. Vid Holmens 

gård står ett tiotal grova hamlade askar. Flera rödlistade lavar kopplade till ädellövsträd finns 

registrerade från området. Objektet tillhör naturreservat, är riksintresse för naturvård och 

under lövskogsinventeringen klassades det som klass 2.  

Area: 9,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): almlav (VU), grynig filtlav (NT), liten blekspik (VU), sydlig 

blekspik (EN), gulvit blekspik (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 201 * 

Objektet utgörs av ohävdad betesmark sydost om Brostorp som i huvudsak är öppen. 

Enstaka gamla ekar och björkar finns. Igenväxning sker sakta av lövsly och gran. I fältskiktet 

förekommer ännu gott om hävdgynnade arter som backtimjan (NT), slåttergubbe (VU), 

ängsvädd, blodrot, gullris, åkervädd, liten blåklocka, käringtand, gökärt, svartkämpe. Det 

finns omfattande vildsvinsskador på vegetationen.  

Area: 1,5 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: rostfläck, backtimjan (NT), sotlav, slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur 

 

Naturvärdesobjekt 202 * 

Objektet är ett varierande objekt med skogsbevuxen myr, öppen myr med blåtåtel- och 

myrliljestråk samt barrskog med äldre granar och tallar beläget vid Hörnhult. Senvuxna tallar 

dominerar (med några upp till ca 170 år) men inslag av b.la äldre granar med gammelgranlav 

och björk. Död ved förekommer allmänt till sparsamt med lågor i olika nedbrytningsstadier 

samt torrakor. Vegetationen innehåller förutom blåtåtel och myrlilja även tuvull, lingon, 

blåbär, odon och vitmossor. Även vednål, björkticka, hänglavar, blåmossa, gammelgranlav, 

och violticka förekommer. Objektet har vid våtmarksinventeringen klassats som klass 3. 

Objektet har flera gamla diken samt flera djupa som går genom och runt området. I vissa 

delar kantar även objektet kalhyggen. 

Area: 42,8 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: blåmossa  

Generellt biotopskydd: - 

 
Naturvärdesobjekt 205 * 

Objektet utgörs av ohävdad betesmark sydöst om Påvarp bevuxen av ek, björk, en, hassel, 

gran och rönn. Igenväxning förekommer. Fältskiktet är delvis artrikt med växter som 

slåttergubbe (VU), nattviol, ängsvädd, gökärt, käringtand, ängshavre, stagg, prästkrage, 

åkervädd och backtimjan (NT). På andra delar dominerar högvuxna arter som hundäxing, 

tuvtåtel och hundkex. 

Area: 2,8 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, backtimjan (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

Naturvärdesobjekt 210 
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Mellan Rösarp och Åsen ligger en gransumpskog med inslag av tall, glasbjörk och enstaka 

rönn. En bäck rinner genom området. Gamla senvuxna granar är sparsamt förekommande, 

och död ved finns i måttlig mängd. Lövträdssocklar förekommer. Skogen har hög och jämn 

luftfuktighet. Området är starkt präglat av skogsbruk med hyggen som kantar objektet.  

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 211 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark sydväst om Påbo som är delvis bevuxen av ek, björk 

asp och gran. Enstaka grov ek finns. Arter som rajgräs, veketåg och vitklöver tyder på att 

marken är näringsrik. Vissa partier har dock en mer varierad flora med arter som gökärt, 

stenmåra, stagg, åkervädd, brudborste och blodrot. Slåttergubbe (VU) är känd från området, 

men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 1,7 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse, småvatten 

 

Naturvärdesobjekt 212 

Objektet utgörs av ädellövnaturskog i sydvästvänd bergbrant, öster om Tranered. Bok 

dominerar över gran, ek och enstaka rönn. Värdefulla strukturer finns såsom block och 

bergväggar. Högstubbar, torrträd och lågor förekommer i måttlig mängd. Arter som lunglav 

(NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats i området. Närområdet präglas av skogsbruk 

där avverkning har skett tätt inpå och plockhuggning har gjorts inom objektet. 

Area: 3,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 213 

Åsamossen vid Våkö är en välutbildad högmosse med ett jämnt och nästan trädfritt 

mosseplan. Sluttningen mot de välutbildade laggarna är brant. Åt söder sträcker sig ett 

långsmalt myrstråk med blandade mossar och slingrande fuktstråk. Under 

våtmarksinventeringen klassades objektet som klass 1. 

Area: 195,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 215 * 
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Objektet utgörs av blandbarrskog söder om Kronäng med tydlig påverkan från skogsbruk. Ett 

äldre tallbestånd, 100–150 år, dominerar. Granarna är yngre men nära ån finns även äldre 

och ofta grova granar. Vid ån finns en smal bård av gamla klibbalar. Död ved förekommer 

allmänt. På vissa ytor finns stort uppslag av lövsly. I fältskiktet finns arter som revlummer, 

klotpyrola, björkpyrola, väggmossa och husmossa. 

Skötselförslag: För att gynna naturvärden rekommenderas att området får utvecklas till stor 

del helt fritt. Åtgärder för att öka mängden död ved är positivt. Försiktig plockhuggning av 

gran kommer inte att påverka naturvärdet negativt, men troligen öka uppslaget av lövsly. På 

sikt är det dock positivt med en större lövinblandning i området. 

Area: 3,2 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: nattviol, revlummer, långfliksmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

Naturvärdesobjekt 219 

Objektet utgörs av gransumpskog nordöst om Åsebo med hög och jämn luftfuktighet. Inslag 

av tall, glasbjörk och klibbal finns. Torrträd och granlågor är allmänna, rotvältor och döende 

träd är sparsamt förekommande. En bäck rinner genom området. Omgivningen är till största 

del barrskog med skogsbruk. En väg kantar objektet i öst.  

Area: 0,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

Naturvärdesobjekt 221 

Ädellövsmiljöer inom kommunen förekommer främst i anslutning till bebyggelse och ofta på relativt små arealer. 

Gamla träd finns som enstaka exemplar och är sällsynta. Bilden visar ekhagar i naturvärdesobjekt 227 vid 

Ringhestra. 
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Objektet utgörs av ädellövträd vid Åsebo. Allmänt med gamla askar, även gammal ek 

förekommer sparsamt liksom enstaka lönn och sälg. Askarna bär spår av hamling. Flera är 

angripna av askskottsjuka. Ett stort antal rödlistade arter har noterats i objektet. 

Omgivningen består till största del av barrskog med produktion, men det finns flera 

lövskogsområden i närheten av varandra. 

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT), örtlav (EN), 

almsnabbvinge (NT), mindre hackspett (NT), gröngöling (NT), spillkråka (NT), buskskvätta 

(NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 223 

Vid Vallen ligger en klibbalsumpskog med inslag av björk samt enstaka rönn och asp. 

Sparsam förekomst finns av gammal asp. Alsocklar förekommer allmänt. Här finns en källa 

och rännilar. Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 2. Omgivningen 

består till stor del av jordbruksmark, men även produktionsskog. 

Area: 1,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 224 

Vid Vallen ligger en ekdominerad naturskog i stark sluttning. Stort inslag finns av tall, samt 

björk, rönn och asp. Gammal ek och tall förekommer allmänt, död ved rikligt. Under 

lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 2. Objektet ligger i anslutning till 

naturvärdesobjekt 223. 

Area: 0,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 225 * 

Objektet utgörs av betesmark vid Kärrsgärde som är glest bevuxen av spärrgreniga ekar, 

björkar och vildaplar. Smågran växer dock in i skiftet. Marken är frisk till fuktig och domineras 

av hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, käringtand, gökärt, grönvit nattviol, slåttergubbe 

(VU), ängsvädd och hirsstarr. Granspira (NT) är känd från området, men kunde inte 

återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 2,6 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: stenmur 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 226 * 
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Väster om Mårdaklev ligger Byamossen som varierar med både skogsbevuxen och öppen 

myr. Centralt finns ett helt öppet mosseplan, endast bevuxet av knähöga tallar. Åt sidorna 

ökar frekvensen av senvuxen tall, och i kanten finns en blötare zon i form av laggkärr. I övrigt 

är objektet relativt torrt och variationen är låg. Den öppna ytan bedöms kunna utgöra 

häckningsplats för arter som ängspiplärka (NT) och stora delar passar arter som buskskvätta 

(NT) vilken trivs med buskhög vegetation. Tall dominerar, och flera tallar är omkring 100 år. 

På en holme i nordost finns även äldre tall och gran, samt allmän förekomst av död ved. 

Avsnitt runt kärr i västra kanten är näringsfattigt men med variation i form av höljor och 

fuktdråg. Stora bestånd finns av kallgräs. I fältskiktet dominerar tuvull, ljung, kråkbär, 

vitmossor, renlav samt klockljung. Gnag från vågbandad barkbock och granbarkborre hittas 

inom objektet. Under våtmarksinventeringen klassades objektet som klass 2. 

Area: 66,5 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: vågbandad barkbock 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 227 * 

Objektet utgörs av kuperad betesmark vid Ringaberg som är bevuxen av björk, ek, gran, tall, 

asp och en. Bitvis är trädskiktet alltför slutet och skuggar ut betesmarksfloran. Örnbräken 

finns också över stora ytor. I övrigt dominerar hävdgynnade arter som stagg, knägräs, 

slåttergubbe (VU), käringtand, gråfibbla, liten blåklocka, pillerstarr, blodrot och vårbrodd. 

Area: 2,0 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), västlig hakmossa 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 228 * 

Objektet utgörs av betesmark belägen i den västra delen av Mansås som delvis är bevuxen 

av ek, björk, hassel, asp och gran. Flera av ekarna utgörs av typiska hagmarksekar med 

spärrgreniga kronor. Marken är frisk till fuktig och domineras av hävdgynnade arter som 

stagg, gråfibbla, käringtand, åkervädd, ängsvädd, hirsstarr, vårbrodd och svinrot. Objektet 

består av två delobjekt. 

Area: 3,0 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 229 
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Vid Hussered, öster om Åsamossen, ligger en lövskogslund som domineras av ek med inslag 

av bok, lönn, asp och vårtbjörk. Enstaka ask, tall, gran, rönn, skogslind och sälg förekommer. 

Gammal asp och sälg är sparsamt förekommande. Hamlade träd och vårdträd finns enstaka. 

Lågor tämligen allmänt. Arter som lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. 

Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2. Omgivningen är präglad av 

skogsbruk med hyggen i anslutning till objektet. 

Area: 1,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 230 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Kärrsgärde som är glest bevuxen av spärrgreniga 

ekar, lindar och björkar samt hagtorn. Sent betespåsläpp ger mycket blommande växter som 

prästkrage, blåklocka, ängsvädd, åkervädd, liten blåklocka, svinrot, gökärt, slåttergubbe (VU), 

käringtand, nattviol och grönvit nattviol. 

Area: 0,9 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), nattviol, grönvit nattviol, rostfläck 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 232 * 

Vid Slättemossen, norr om Tranered, ligger ett varierande objekt med skogsbevuxen myr, 

taiga och blandsumpskog. Långsträckt fuktstråk förekommer med en till stor del opåverkad 

hydrologi. En naturlig bäck rinner i västra kanten, vilken kantas av blandsumpskog med 

mycket klibbal, björk och gran. Bäcken går ihop med ett diffust flöde från öster och rinner 

över en öppen myr till Traneredssjön belägen i den södra delen av objektet. Trädskikt är av 

varierande ålder och gamla träd finns ställvis. Tall dominerar men det finns betydande inslag 

av gran, björk och klibbal. På vissa ytor förekommer död ved rikligt, annars allmänt till 

sparsamt. Vegetationen domineras av blåtåtel, flaskstarr, trådstarr, tuvull och vitmossor. 

Brunpudrad nållav (NT), klibbticka, fnösketicka, violticka, vedmussling, blåticka, alticka samt 

knölticka. Även gnag från thomsons trägnagare hittades, samt gröngöling (NT). Under 

våtmarksinventeringen klassades objektet klass 3. 

Area: 13,3 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: brunpudrad nållav (NT), thomsons trägnagare, gröngöling (NT) 

Generellt biotopskydd: -  

 

Naturvärdesobjekt 233 

Mellan Fridhem och Hässelhult, i anslutning till Åsamossen ligger barrskog i stark sluttning. 

Gran dominerar, stort inslag av tall finns samt enstaka glasbjörk liksom stort inslag av gamla 

senvuxna granar. Lågor och lodytor förekommer allmänt. Omgivningen består till stor del av 

skogsbruksmark med hyggen, men flera myrar och våtmarker ligger utspridda i landskapet. 

Area: 0,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

Naturvärdesobjekt 234 * 
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Objektet utgörs av trädklädd betesmark norr om Ringhestra som är bevuxen av ek, hassel, 

björk, en och brakved. Enstaka grova och håliga ekar finns. Floran är artrik med växter som 

svinrot, ängsvädd, slåttergubbe (VU), käringtand, grönvit nattviol, prästkrage, blodrot och 

gökärt. 

Area: 1,0 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol. 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 236 * 

Objektet utgörs av trädklädd betesmark vid Pärekulla som är glest bevuxen av björk, hassel, 

ek, en, asp och vildapel. Den välhävdade marken domineras av arter som slåttergubbe (VU), 

blodrot, liten blåklocka, ängshavre, gråfibbla, ängsvädd och gökärt. Backtimjan (NT) är känd 

från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 0,5 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 237 

Vid Hässelhult ligger en sekundär ädellövnaturskog som domineras av bok. Stort inslag finns 

av gran, även björk, asp och ek. Gammal bok finns rikligt, med håligheter. Död ved är allmän-

rikligt förekommande. Blottor förekommer. Värdefull kryptogamflora finns med b.la fynd av 

lunglav (NT) och grynig filtlav (NT). Omgivningen domineras av skogsbruk med hyggen i 

anslutning till objektet. 

Area: 0,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 238 * 

Objektet utgörs av korvsjö i Svenljunga som vid högre vatten är förbunden med Ätran. Oval 

form. Vegetation i kanterna består av vasstarr, sjöfräken, gäddnate och gul näckros. Korvsjön 

är omgiven av alskog med allmän förekomst av döda träd. Fisk förekommer. 

Skötselförslag: Bevara miljön och undvik påverkan i kantzoner och på hydrologin. 

Area: 0,3 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: svarta vinbär 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 240 
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Objektet utgörs av ädellövskog med ask (vissa hamlade), alm, lönn, bok, ek och lind vid 

gården Hjärtanäs öster om Kalvsjön. Ett stort antal rödlistade arter och signalarter knutna till 

gamla ädellövträd finns registrerade från området. 

Area: 2,7 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): olivbrun gytterlav (NT), läderlappslav (NT), liten blekspik 

(EN), rosa lundlav (VU), grynig filtlav (NT), guldlocksmossa, fällmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 244 * 

Objektet utgörs av ekskog omgiven av bebyggelse vid idrottsplatsen i Svenljunga. Förutom ek 

finns inslag av tall, björk, asp, rönn, hägg, lönn, fläder och skogsalm. Medelålders träd 

dominerar, och äldre ekar förekommer främst vid hembygdsgården. Enstaka hålträd av asp 

och ek finns spritt. Mestadels tät undervegetation av lövsly. I fältskiktet finns arter som 

ekorrbär, liljekonvalj, ärenpris, vårbrodd, gökärt, pillerstarr, vitsippa och hundäxing. Flera 

stigar går genom området. 

Skötselförslag: Försiktig framröjning av de spärrgreniga ekar som finns i området, vilket 

främst gäller i kantzoner och särskilt i brynmiljön i den sydvästra delen av objektet. Att 

öppna upp för mycket riskerar att leda till stort slyuppslag. Generellt gäller att mängden död 

ved i området bör ökas, vilket kan ske genom tillförsel av död ved från andra områden. Ett 

annat alternativ att öka områdets värden skulle kunna vara att utföra så kallad veteranisering 

på några av de medelålders ekarna. Detta innebär att träden utsätts för åtgärder eller skador 

som skyndar på bildandet av strukturer viktiga för naturvärden, exempelvis håligheter, 

savflöden, död ved etc. 

Area: 5,9 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: rostfläck 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 245 * 

Objekt med dominans av öppen myr med skogsbevuxen myr i kanterna, beläget nära Äskås 

med senvuxna tallar och inslag av gran och björk. Sparsamt med död ved och främst som 

torrakor men även lågor finns. Vegetationen domineras av tuvull, klockljung och blåbär. En 

bäck rinner genom objektet i den sydöstra kanten.  

Väg korsar i den södra och nordvästra delen av objektet med diken som kantar. Kalhyggen 

och trädplanteringar kantar objektet i vissa delar. 

Area: 43,0 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 246 * 
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Objektet är ett större objekt i närheten av Trollås och Gammalsjö, ett varierande 

myrkomplex bestående av flera fristående områden. Bitvis har objektet mycket höga 

naturvärden som främst är knutna till gran- och lövsumpskog. Dessa miljöer har god 

variation i trädålder med riklig förekomst av gamla träd liksom död ved i olika 

nedbrytningsstadier. De talldominerade områdena har mer homogena trädbestånd med 

sparsam förekomst av död ved. Flera naturliga vattenflöden ringlar genom objektet. Det 

ingår även flera gölar som ligger i direkt anslutning till våtmarken, där gölen i Lommamossen 

ansluter till Västra Fegen. Fältskiktet domineras av blåtåtel, vattenklöver, flaskstarr, trådstarr 

och vitmossor i de fuktigare partierna, och i de talldominerade områdena hittas tuvull, ljung, 

kråkbär och klockljung. Övriga arter som påträffas är långfliksmossa, kornknutmossa (NT), 

vågig sidenmossa, glansfläck och kattfotslav. Även gnag från bronshjon och vågbandad 

barkbock hittades. Smålom har tidigare påträffats i området, men vid senare besök har den 

ej återfunnits. Objektet tillhör ett naturreservat, är ett riksintresse för naturvård och vissa 

delar är Natura 2000-område. Det har även klassats som klass 1 vid våtmarksinventeringen. 

Omgivningen består till stor del av jord- och skogsbruksmark, men även mosaik av flera 

större myrar och sjöar.  

Objektet kantar till viss del hyggen, och vägdragning och gamla diken ger lokal påverkan.  

Area: 92,5 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: långfliksmossa, kornknutmossa (NT), vågig sidenmossa, kattfotslav, 

glansfläck, bronshjon, vågbandad barkbock 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 248 * 

Objektet utgörs av betesmark norr om Rydshult, belägen i svag östsluttning och glest 

bevuxen av björk, ek, vildapel, rönn och en. Marken ingår i en större betesfålla som 

restaurerats. I fältskiktet finns hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), käringtand, 

gråfibbla, liten blåklocka, pillerstarr och ängsvädd. 

Area: 0,2 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 251 

Vid Kalv ligger en naturskogsartad ädellövskog med stort inslag av gamla senvuxna ekar. 

Även gammal asp förekommer. Stort inslag av bok, enstaka tall, rönn och björk finns. 

Lövskogsinventering anger granlundlav (EN), men inga sentida uppgifter finns om arten. 

Objektet står under biotopskydd. Närområdet består till stor del av jordbruksmark och åker 

samt fastigheter. En väg korsar objektet i den södra delen.  

Area: 2,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), olivbrun gytterlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 252 
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Objektet utgörs av naturskogsartad bokskog med inslag av ek på Kalvs krona. Även enstaka 

björk, lönn och tall finns. Gammal bok är allmänt förekommande, och högstubbar och lågor 

sparsamt. Området har en värdefull kryptogamflora. Omgivningen består till största delen av 

jordbruksmark med Kalvsjön i väst, och Kättarpsån i syd. Under lövskogsinventeringen 

klassades objektet klass 2. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 254 

Mellan Övre Högshult och Sävshult ligger en äldre hagmark med öppna gräsytor omväxlande 

med lövdungar vid en ödegård. Gran och ek dominerar. Gamla askar med spår av hamling, 

gammal lönn, gammal asp, enstaka björk och sälg förekommer. Objektet kantar lövskog och 

produktionsskog med barr. Flera naturvårdsarter har tidigare registrerats såsom 

läderlappslav (NT), almlav (VU), lunglav (NT) och grynig filtlav (NT), och objektet klassades 

som klass 2 under lövskogsinventeringen. 

Area: 4,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): läderlappslav (NT), almlav (VU), lunglav (NT), grynig 

filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 255 

Mellan Övre Högshult och Sävshult ligger en stor trädklädd betesmark med al, lind, björk och 

bok vid gammal torpmiljö ute i skogen. Stora hällar, rejäla hasselbuketter, terrasskanter och 

odlingsrösen förekommer. Mycket smågran är på väg upp. I fältskiktet finns blodrot, 

hirsstarr, ljung och stagg. Objektet kantar lövskog och produktionsskog med barr. 

Area: 7,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 257 * 

Objektet utgörs av betesmark vid Fjärhestra, belägen i brant nordsluttning bevuxen av björk, 

hassel, ek, asp, en, ek och en grov lind. Flera av hasselbuskarna är väl utvecklade och av 

ansenlig ålder. Den välbetade marken domineras av hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, 

käringtand, svartkämpe, vårbrodd, slåttergubbe (VU) och gökärt. Objektet ligger i anslutning 

till jordbruksmark och barrskog.  

Area: 0,9 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), nattviol 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 259 
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Objektet utgörs av liten betesmark vid Guttorp. Torr grusås med rished, med arter som 

fårsvingel, gråfibbla, knägräs, kruståtel, lingon, ljung, rotfibbla och stagg. En värdefull björk 

finns. Marken är opåverkad av produktionshöjande åtgärder.  Närområdet är åker och 

jordbruksmark med betesmarker med lövskog. Även barrskog och myr förekommer. 

Objektet är riksintresse för naturvård.  

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 260 

Objektet utgörs av betesmark i Guttorp. Fossila åkrar med terrasskanter och rösen 

förekommer. Svagt hävdad, hälften svag-tydlig kvävepåverkad. I fältskiktet finns ängsvädd, 

knägräs, brännässla och skräppor. Tre värdefulla aspar och ekar förekommer. Likt 

naturvärdesobjekt 259 är närområdet främst åker och jordbruksmark samt flera 

betesmarker med lövskog. 

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 261 * 

Objektet utgörs av blandsumpskog norr om Svedjan med gran, klibbal, björk och tall kring ett 

mindre bäckflöde. Enstaka gamla klibbalar med utvecklade alstolar finns, i övrigt dominerar 

medelålders träd. Död ved förekommer allmänt. I fältskiktet finns arter som hultbräken, 

majbräken, vattenklöver, kråkklöver och humleblomster. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omkringliggande 

skogsbruk har skapat kantzoner mot objektet vilket påverkar luftfuktigheten negativt. Det är 

viktigt att avsätta en skyddszon runt objektet där skogsbruket bedrivs extensivt. Åtgärder 

som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet. 

Area: 1,1 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: långfliksmossa, västlig hakmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 266 * 
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Objektet utgörs av ädellövskog öster om Svedjan med alm, lind, lönn, asp och björk som 

växer runt en stenruin. Flera gamla träd samt hålträd som till stor del står i rader 

förekommer. Undervegetationen är bitvis mycket tät med arter som hallon, jasmin, kornell, 

häggmispel och rönnspirea. Blek kraterlav (VU) är känd från området, men kunde inte 

återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Skötselförslag: Området är mycket igenväxt, men detta skadar inte de nuvarande 

trädvärdena direkt. Dock kan igenväxningen hämma nyetablering av vissa trädslag. En viss 

röjning av området, genom att exempelvis skapa öppna stråk som kan användas som stigar, 

skulle tillgängliggöra och skapa variation i objektet. Det är dock viktigt att större lövträd och 

död ved inte påverkas negativt vid åtgärder i området. Två äldre lindar öster om ruinen bör 

stamkvistas. 

Area: 1,3 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: skogsalm, lönnlav, guldlockmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 267 

Vid Guttorp ligger en liten betesmark som betas av får. De få hävdgynnade arter som finns 

kvar finns runt stenrösena: blåsuga, brudbröd, knägräs, ängsvädd. Här finns även bergrör och 

veketåg. Marken är frisk och välhävdad, med ingen-svag kvävepåverkan. Närområdet består 

till stor del av jordbruksmark och betesmark med lövträd.  

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 271 * 

Söder om Totebo ligger Totebomossen som är ett område bestående till stor del av öppen 

myr med fuktäng av blåtåtel och flaskstarr. I kanterna består området av blandsumpskog 

dominerad av björk med inslag av gran och tall samt skogsbevuxen myr. Tallarna i den 

skogsbevuxna myren är ca 90–110 år, men även flera äldre individer ca 170 år påträffas. 

Föryngring av tall finns, men även av gran och björk. 

I området hittas allmänt till sparsamt med död ved, främst lågor men torrakor finns.  

Vegetationen består av bland annat odon, björkticka, vitmossor, tuvull, klockljung, ljung och 

myrlilja. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 3.   

Objektet kantar till viss del kalhygge, men har påverkad hydrologi i form av diken och 

vägdragning. 

Area: 18,8 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 272 
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Objektet utgörs av glest trädklädd betesmark vid Skattegården. I fältskiktet finns gulmåra, 

hirsstarr, knägräs, krypvide, stagg, stenmåra, svinrot, veketåg, älggräs, ängshavre och 

ängsvädd. Svag hävd, svagt kvävepåverkad. I trädskiktet finns bl a björk och al. Närområdet 

domineras av jordbruksmark men även hyggen och produktionsskog kantar objektet till viss 

del. 

Area: 3,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 273 * 

Nordost om Manås ligger ett objekt som domineras av öppen myr och skogsbevuxen myr. 

Den öppna myren håller på att växa igen med föryngring av tall. Trädskiktet domineras av tall 

ca 90 – 110 år, men även flera individer ca 170 år. Trädskiktet har även inslag av yngre björk 

och medelålders gran. Vegetationen består av bland annat vitmossor, tuvull och klockljung. 

Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 3. 

Hydrologin är något påverkad med diken som kantar samt korsar myr, vilket troligtvis 

bidrar till igenväxningen. Objektet kantar även till viss del produktionsskog och hyggen. 

Area: 21,7 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 276 

Objektet utgörs av välhävdad betesmark vid Baskered med glest trädskikt som innehåller 

enstaka spärrgreniga ekar. Marken är frisk med arter som grönvit nattviol, kattfot, knägräs, 

slåttergubbe (VU), stagg och stenmåra. Betesmarken kantar jordbruksmark, men även 

barrskog och myr. 

Area: 8,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 277 * 

Objektet utgörs av gransumpskog söder om Svedjan med bitvis stort inslag av klibbal, björk 

och sälg. Död ved förekommer rikligt. Medelålders träd dominerar, men enstaka gamla träd 

finns. Ett bäckflöde rinner i den norra delen, medan den södra delen av objektet är torrare. 

Påverkan av angränsande hygge är tydlig. I fältskiktet finns växter som stjärnstarr, gråstarr, 

tuvull, humleblomster, blåtåtel och kärrviol. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omkringliggande 

skogsbruk har skapat kantzoner mot objektet vilket påverkar luftfuktigheten negativt. Det är 

viktigt att avsätta en skyddszon runt objektet där skogsbruket bedrivs extensivt. Åtgärder 

som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet. 

Area: 1,3 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: bäckbräsma, västlig hakmossa 

Generellt biotopskydd: - 

Naturvärdesobjekt 279 * 
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Objektet utgörs av gransumpskog norr om Stora Byrhult med inslag av klibbal och björk. Död 

ved förekommer allmänt. Medelålders träd dominerar. Bäckflöde rinner genom den södra 

delen. Marken domineras av mossor som björnmossa, vitmossor, vågig sidenmossa, 

husmossa och skuggstjärnmossa. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omkringliggande 

skogsbruk har skapat kantzoner mot objektet vilket påverkar luftfuktigheten negativt. Det är 

viktigt att avsätta en skyddszon runt objektet där skogsbruket bedrivs extensivt. Åtgärder 

som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet. 

Area: 0,7 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: vågig sidenmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 280 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark väster om Prästgården som är glest bevuxen av 

björk och gran. Den västra delen är relativt nyröjd. Den östra delen är generellt mer 

påverkad av högre näringstillförsel. Vegetationen består växlande av triviala arter som 

röllika, ängssyra och vitklöver samt hävdgynnade arter som ängsvädd, backtimjan (NT), 

blodrot och liten blåklocka. 

Area: 1,3 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: backtimjan (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 281 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark öster om Prästgården som är bevuxen av enbuskar 

och små betespräglade granar. Marken är stenbunden och svagt kuperad. Ett dike rinner 

genom den södra delen. Det nordvästra hörnet har en kvävegynnad vegetation, i övrigt 

dominerar hävdgynnade arter som exempelvis slåttergubbe (VU), stagg, hirsstarr, knägräs 

och ängsvädd. 

Area: 2,9 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 282 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Grimstorp som i huvudsak är öppen med 

undantag av medelålders tall och björk i den norra delen. Marken är lätt stenbunden. Visst 

inslag av veketåg och tuvtåtel finns, i övrigt dominerar hävdgynnade arter som slåttergubbe 

(VU), stagg, liten blåklocka, gråfibbla, knägräs och ängsvädd. 

Area: 4,9 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)   

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

 

Naturvärdesobjekt 284 * 
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Objektet utgörs av betesmark vid Fällhult som är glest bevuxen av medelålders ek, björk, asp, 

klibbal och hassel. Lövsly förekommer. Marken är frisk till fuktig och domineras av 

hävdgynnade arter som ängsvädd, blodrot, vårbrodd, gökärt, svartkämpe, grönvit nattviol, 

borsttåg (NT), gråfibbla, käringtand, svinrot och knägräs. Slåttergubbe (VU) är känd från 

området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 4,9 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: borsttåg (NT), grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 285 * 

Objektet utgörs av slåtteräng nordost om Gnipebo som består av åkerholme bevuxen av 

enstaka ek och hassel. Den torra marken domineras av hävdgynnade arter som vårbrodd, 

gökärt, stenmåra, åkervädd, käringtand, blodrot, ängshavre, gråfibbla, liten blåklocka, 

bockrot och svinrot. Dock förekommer även liljekonvalj rikligt. Slåttergubbe (VU) är känd från 

området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 0,1 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 286 * 

Objektet utgörs av ett stort myrkomplex väster om Svenljunga som består av flera fristående 

delområden. Helt öppna myrar finns, men ofta är de glest bevuxna av småvuxna tallar. 

Blandskog förekommer även inom objektet (främst tall, gran och björk), taiga, betad mad, 

svagt välvd mosse med tall, gran och björkar (ca 100–150 år) samt vägkanter med mycket 

pors.  Dominerande ytor utgörs av skogsbevuxen myr med tallskog som ofta är relativt 

mogen men kanterna har mer variation i trädslag där man hittar inslag av gran och björk. 

Gamla träd förekommer sparsamt, däremot är död ved allmänt i området. I objektets 

ytterkanter finns blandsumpskogar och partier med frisk granskog (taiga). Inom objektet 

finns en varierande hydrologi med naturliga, meandrande vattendrag och strömmande 

partier, men även vattendråg, höljor och gölar. En bro passerar ett opåverkat vattenflöde 

som går igenom en gammal slåttermad. I fuktigare partier hittas manngräs, sjöfräken, 

trådstarr, kärrsilja och flaskstarr. Vegetationen som dominerar är tuvull, ljung, klockljung, 

lingon, blåtåtel och blåbär. Citronticka, klippfrullania, långfliksmossa, kortskaftad ärgspik 

(NT), knölticka, björkticka och klibbticka påträffades också.  Även gnag från thomsons 

trägnagare och vågbandad barkbock finns. Grönvit nattviol växer i närområdet och 

kungsfågel (VU) noterades. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 1 och är 

riksintresse för naturvård. 

Stor påverkan finns från vägar och dikningsingrepp samt närliggande hygge utan 

skyddszon.   

Area: 29,9 ha 

Naturvärdesklass: 1 

Naturvårdsarter: klippfrullania, långfliksmossa, kortskaftad ärgspik (NT), kungsfågel (VU), 

thomsons trägnagare, grönvit nattviol, vågbandad barkbock 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 287 
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Objektet utgörs av betad strand intill Vännebosjön. Hälften av stranden är våt, och resten 

består av frisk och fuktig mark. Marken är helt öppen med välhävdad och opåverkad mark. I 

fältskiktet finns hirsstarr, ängs-/blek-/svartfryle, ängsvädd, och veke-/knapptåg. Enstaka 

odlingsrösen finns. Närområdet domineras av jordbruksmark, men även stråk med lövskog. 

Area: 0,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 288 

I gårdsnära miljö i Rädslarö ligger en trädklädd betesmark, där ek dominerar i trädskiktet 

som innehåller många värdefulla träd. Fällmossa har noterats på ek. Inslag finns även av 

björk, en, gran, lönn, oxel, rönn och tall. Fältskikt med knägräs, stagg och stenmåra. Under 

lövskogsinventeringen klassades betesmarken klass 3.  

Objektet kantar skogsbruksmark och ett hygge hittas i norr men utöver det är området 

opåverkat.  

Area: 2,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fällmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 289 * 

Objektet utgörs av slåtteräng nordost om Gnipebo, i område längs vägen. Objektet är 

bevuxet av enstaka björk och ek. Fältskiktet har dominans av hävdgynnade arter som stagg, 

gråfibbla, käringtand, svinrot, ängsvädd, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, stenmåra, 

ängshavre. Liljekonvalj förekommer bitvis rikligt. 

Area: 0,1 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 292 * 

Objektet utgörs av träd- och buskbevuxen mark belägen mellan åkrar nordost om Gnipebo. 

Här växer en bitvis artrik flora med växter som ängshavre, blodrot, gökärt, liten blåklocka, 

åkervädd, liljekonvalj, röllika, smultron, pillerstarr och svinrot. Skiftet hävdas ej. Slåttergubbe 

(VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Naturvärdesklass: 4  

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 291 
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I södra Baskered ligger en sekundär lövnaturskog som domineras av asp med inslag av ek och 

enstaka björk, rönn och sälg. Odlingsrösen förekommer. Gammal asp med grov skorpbark är 

allmänt förekommande. Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 3. Objektet är 

gårdsnära och kantar till stor del jordbruksmark och en väg korsar i nord-sydlig riktning. 

Area: 1,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 295 * 

Objektet utgörs av trädklädd betesmark vid Gnipebo med ek, björk, asp, klibbal och hassel. 

Trädskiktet domineras av medelålders träd. Marken är frisk till fuktig och domineras av 

hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), stagg, gråfibbla, hirsstarr, vårbrodd, svinrot, 

ängsvädd, liten blåklocka och pillerstarr. Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde 

inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 2,2 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse, småvatten 

 

Naturvärdesobjekt 297 * 

Objektet utgörs av öppen ohävdad betesmark vid Gnipebo i sluttning som ligger i direkt 

anslutning till en lada. Fläckvis domineras floran av kvävegynnade växter som brännässla, 

hundkex och timotej. På stora delar finns dock hävdgynnade arter som svartkämpe, liten 

blåklocka, backtimjan (NT), bockrot, ängshavre, svinrot, åkervädd och brudbröd. Den 

naturvårdsintressanta arten väddsandbi noterades inom objektet. Vanlig backsippa (VU) är 

känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 0,1 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: backtimjan (NT), väddsandbi 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 298 

Vid Vännebo ligger en betad granskog med stort inslag av asp samt enstaka ek, björk och 

rönn. Gammal asp allmän, torrträd, lågor och högstubbar sparsamt förekommande. 

Värdefull kryptogamflora med noteringar av lunglav (NT), olivbrun gytterlav (NT) och västlig 

njurlav (VU), och objektet har kulturhistoriska värden. 

Area: 1,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), olivbrun gytterlav (NT), västlig njurlav (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 299 * 
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Öster om Landbogården ligger denna betesmark som i söder är torr-frisk och i norr fuktig. 

Den norra delen är bortstängslad och hävdas inte, och där finns rikligt med videbuskar och 

ung björk samt älgört, gökblomster och starrar. Övriga delar är mest välhävdade och öppna. I 

söder står några vidkroniga ekar samt rönn, björk, tall och enbuskar. Något norr om detta 

finns en torrbacke med bland annat vanlig backsippa (VU). Andra hävdgynnade arter som 

förekommer är liten blåklocka, ängsvädd, gulmåra, vårbrodd, ärenpris, gökärt och 

ängsskallra. Slåttergubbe (VU) är tidigare noterad från området men kunde inte återfinnas 

under 2016. 

Area: 2,7 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: vanlig backsippa (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 300 * 

Objektet utgörs av svagt hävdad björkhage söder om Gnipebo med inslag av asp, klibbal och 

en. Marken är frisk till fuktig och domineras av hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, 

käringtand, svinrot, ängsvädd, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, stenmåra, 

slåttergubbe (VU) och prästkrage. 

Area: 0,4 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse, småvatten 

 

Naturvärdesobjekt 301 * 

Väster om Landbogården ligger en öppen betesmark med några grova ekar och en grov 

eklåga. Även en rönn förekommer. Marken är mager, frisk och välhävdad, men en del 

slyuppslag förekommer i söder mot vägen. Här finns flera hävdgynnade arter som 

slåttergubbe (VU), vanlig backsippa (VU), stenmåra, liten blåklocka, gökärt, svinrot, vårbrodd, 

ängsvädd, blodrot, gulmåra, svartfryle och styvmorsviol. Backtimjan (NT) är känd från 

området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 0,9 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), vanlig backsippa (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 302 * 

Objektet utgörs av betesmark söder om Gnipebo, som är glest bevuxen av en. Hela objektet 

utgörs av en åkerholme. Betestrycket är svagt. Den torra marken domineras av hävdgynnade 

arter som liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, stenmåra, ängsvädd, ängshavre och 

åkervädd. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 

2016. 

Area: 0,1 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: åkerholme, odlingsröse 

 

 

Naturvärdesobjekt 303 * 



 

 

  

Naturvårdsplan Svenljunga 2015–2017 Sida 53 av 

174 

Objektet utgörs av betesmark sydväst om Gnipebo, som delvis är bevuxen av björk, rönn, 

brakved och ek. Marken går från torr till fuktig. En äldre odlingsyta ingår. Floran utgörs av 

arter som röllika, rödklöver, vårbrodd, gökärt, stenmåra, tuvtåtel, åkervädd, kärrviol, 

blåtåtel, stagg, gråfibbla och hirsstarr. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde 

inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 0,6 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 304 * 

Objektet utgörs av betesmark söder om Gnipebo, som består av åkerholme, bevuxen av 

enstaka ek, björk och rönn. Hävden är svag. Den torra marken domineras av hävdgynnade 

arter som bockrot, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, stenmåra, ängsvädd, 

slåttergubbe (VU) och käringtand. 

Area: 0,1 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: åkerholme, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 305 * 

Objektet utgörs av betesmark sydsydväst om Gnipebo som är glest bevuxen av en. Hela 

objektet utgörs av en åkerholme som är belägen mot grusvägen. Betestrycket är svagt. Den 

torra marken har spridda förekomster av hävdgynnade arter som liten blåklocka, blodrot, 

vårbrodd, gökärt, stenmåra, ängsvädd, ängshavre och åkervädd. 

Area: 0,1 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: åkerholme 

 

Naturvärdesobjekt 306 

Objektet utgörs av värdefulla lövträd kring torpet Hallalyckan, asp, vårtbjörk, gran, enstaka 

sälg och lönn. På lönnen finns grynig filtlav (NT). Högstubbar och lågor av asp är sparsamt 

förekommande. Objektet är riksintresse för naturvård. Väster om objektet kantar ett hygge, 

och en väg korsar i nord-sydlig riktning centralt. I övrigt består närområdet av 

produktionsskog och barrskog med något lövinslag. 

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), olivbrun gytterlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 307 * 
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Objektet utgörs av sidvallsäng sydväst om Gnipebo, belägen inom en flikig åkermark och som 

delvis ligger under kraftledning samt utmed väg. Marken är öppen med undantag av 

viltbetad lövsly. Floran består av arter som slåttergubbe (VU), käringtand, gråfibbla, liten 

blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, åkervädd och liljekonvalj. 

Area: 0,2 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), rostfläck 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 308 * 

Objektet utgörs av åkerholme sydväst om Gnipebo som är bevuxen av medelålders ek, björk, 

rönn och lönn. Igenväxning av lövsly förekommer. Floran domineras av liljekonvalj. 

Betydande partier är artrika med växter som prästkrage, blodrot, gökärt, slåttergubbe (VU), 

åkervädd, svinrot, ängshavre och vårbrodd. Marken har under lång tid varit ohävdad. 

Objektet är även riksintresse för naturvård. 

Area: 0,2 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse, åkerholme 

 

Naturvärdesobjekt 309 

Objektet utgörs av skogsbete i barrskog, vid Redslared, med luckighet och stigar. Fyra 

värdefulla granar förekommer, även tall, björk och en. Stagg och stenmåra är måttlig-rikligt 

förekommande. Objektet är välhävdat och opåverkat av produktionshöjande åtgärder. 

Omgivningen varierar med jordbruksmark, och skogsbruksmark med hyggen och myr. 

Area: 1,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 310 * 

Vid Redslared ligger Store Mossen som består av en stor del öppen myr (med mindre tallar), 

med skogsbevuxen myr i kanterna (dominerad av tall). I objektets syd-östra del finns ett 

nyckelbiotopsklassat område, barrskog med björkinslag, bestående av äldre gran och tall. 

Det nyckelbiotopsklassade området har rikligt till allmänt med död ved i olika 

nedbrytningsstadier, både torrakor och lågor samt åldersvariation.  Violticka, fnösketicka, 

gullgröppa, klibbticka, björkticka, vednål, trådticka, blåticka, strålticka, långfliksmossa, 

blåmossa, vitmosslav och skägglav hittades inom objektet (NB), och tidigare har även 

vedtrappmossa (NT) påträffats (vilken ej återfanns under fältbesöket 2017). Markskiktet 

består till större delen av ljung, blåtåtel, lingon och blåbär. Tjäderhöna påträffades i kanten.  

Påverkan från dikning finns i området, kraftledningsgata samt kalhyggen utan/med liten 

skyddszon. 

Area: 100,1 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: gullgröppa, tjäder, långfliksmossa, blåmossa, vitmosslav 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 311 
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Objektet utgörs av frisk betesmark vid Realskäl, välhävdad och bitvis svagt kvävepåverkad 

samt trädklädd med asp och björk, och delvis igenväxande med asp. Marken är artfattig, 

dock förekommer stenmåra och stagg talrikt. Betesmarken är belägen i jordbruksmark med 

produktionsskog och barrskog i omgivningen. Under lövskogsinventeringen klassades 

objektet klass 3. 

Area: 1,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 312 * 

Objektet utgörs av ett större myrkomplex sydost om Svenljunga vilket är dominerat av 

skogsbevuxen myr. Blandsumpskog med mycket björk finns, samt laggkärr med främst björk. 

Trollsjön ligger i den södra delen av objektet. I den nordöstra delen finns skogsbevuxen myr 

med tall som gränsar till kraftledningsgata. Trädskiktet domineras av tall, varav största delen 

är i ålder 90–100 år. Vissa delar av objektet är inhägnade och har både hjort och vildsvin som 

betar. Flera äldre tallar hittades (145–160 år), men även äldre björkar (över 100 år). 

Åldersvariation finns och måttligt med död ved, både lågor och torrakor. Vegetationen 

domineras av tranbär, tuvull och blåbär i torrare partier, och i de fuktigare delarna 

dominerar flaskstarr, pors, blåtåtel och vattenklöver. Även svart spiklav, vitmossor, 

björnmossa och blåmossa hittades.  

Området är påverkat av vägar som korsar områden, samt flertalet ledningsgator och 

stängsel. Flera kalhyggen finns utan skyddszon mot fuktigare partier.  

Area: 99,4 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: blåmossa  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 313 

Objektet utgörs av gransumpskog vid Orrekullen, med stort inslag av glasbjörk, liksom tall 

och enstaka sälg. Senvuxna granar, döende träd, torrträd och lågor är allmänt 

förekommande. En nbäck rinner genom området. En väg skär av och avverkning har skett 

nära inpå skogen. 

Area: 1,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 316 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Bocksbol som består av ett högre parti vilket 

omges av två svackor med fuktig mark. Den norra delen är bevuxen av björk, tall, ek, vide 

och rönn. Det välbetade fältskiktet domineras av hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), 

borsttåg (NT), ängsvädd, stagg, knägräs, hirsstarr, käringtand och liten blåklocka. 

Area: 3,8 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), borsttåg (NT)  

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

Naturvärdesobjekt 317 
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Söder om Rydshult ligger en skog där den södra delen av området är en lövsumpskog kring 

en bäck med klibbal, björk och gran, med inslag av tall, sälg och rönn. En källa finns. Lågor 

förekommer sparsamt. Vid vägen i norr står en gammal hålig jätteask med almlav (VU), 

grynig filtlav (NT) och trädporella. Omgivningen domineras av jord- och skogsbruksmark, 

men även flera lövskogar hittas. 

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): almlav (VU), grynig filtlav (NT), trädporella 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 319 * 

Objektet utgörs av välskött och varierad betesmark vid Lilla Hulan, glest bevuxen av 

betespräglade träd och buskar. Riklig förekomst finns av hävdgynnade arter som gråfibbla, 

blodrot, vårbrodd, käringtand, stagg, knägräs, åkervädd, hirsstarr, blåsuga, gökärt, 

prästkrage och jungfrulin. Vid kanter finns utbredda bestånd av örnbräken. En mindre bäck, 

som bitvis kantas av missne, rinner genom objektet. 

Area: 3,5 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), missne 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 320 

Objektet utgörs av lövnaturskog i stark nordvästvänd sluttning öster om Rydshult. Ek, asp, 

björk, gran samt enstaka rönn, sälg och skogslind förekommer. Senvuxna ekar och lågor samt 

mossklädda block är allmänna. Enstaka gammal sälg med bukettformigt växtsätt 

förekommer. Objektet har ett naturvårdsavtal. Lövnaturskogen kantar b.la skogsbruk med 

hygge och jordbruksmark. 

Area: 2,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 321 

Mellan Västerlid och Pilalycken ligger en gransumpskog i sluttning. Enstaka tall förekommer. 

Ymnigt mossetäcke finns. Rännilar förekommer. Omgivningen domineras av skogsbruk, och 

det är avverkat tätt inpå skogen. 

Area: 0,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 322 



 

 

  

Naturvårdsplan Svenljunga 2015–2017 Sida 57 av 

174 

Objektet utgörs av ädellövskog vid Verås, åtminstone tidigare betad och eventuellt pågår 

bete fortfarande. Ek, ask, lind, björk, asp, samt enstaka rönn, sälg, lönn och alm finns. 

Enstaka hamlade askar och gammal alm förekommer. Rödlistade arter som grynig filtlav (NT) 

och lunglav (NT) har tidigare noterats i området. Odlingsrösen finns. Hassel i buskskikt. 

Skogen kantar hygge och jordbruksmark. Objektet har ett naturvårdsavtal. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 323 * 

Vid Månsagården ligger en måttligt-välhävdad betesmark. Den västra delen är mest öppen 

medan den östra delen är trädklädd. Trädskiktet utgörs av ek och björk. Någon grov ek 

förekommer. I den sydöstra delen har ekar nyligen friställts. Marken är frisk och till största 

delen opåverkad eller endast svagt påverkad av näringstillförsel. Här finns flera hävdgynnade 

arter som stagg, jungfrulin, vårbrodd, gökärt, liten blåklocka och blodrot. Ett parti i den 

västra delen är dock tydligt kvävepåverkat med vitklöver, gatkamomill, röllika, skräppor och 

brännässla. Örnbräken förekommer i några delar. Slåttergubbe (VU) är känd från området, 

men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 3,5 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: - 

Naturvärdesobjekt 325 

Tallskog i anslutning till den norra delen av Åstarpamossen, naturvärdesobjekt 329, med riklig förekomst av 
blommande tuvull. Träden är relativt smala, men borrning visade att flera av tallarna har en ålder över 150 år. 
Kommunens barrskogar utgörs till stor del av produktionspräglade skogar. Mer varierade barrskogar förekommer, 
exempelvis i anslutning till myrar. 
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Objektet utgörs av bestånd med ädellövträd söder om Grebo, där gammal lönn, ask och asp, 

även ek, björk, sälg och rönn förekommer. Värdefull kryptogamflora med lunglav, grynig 

filtlav, almlav, fällmossa, guldlocksmossa och traslav. Omgivningen består till stor del av 

jordbruksmark och öppna ytor med lövträd, men även produktionsskog med barr 

förekommer. En väg korsar skogen i den östra delen. 

Area: 0,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT), almlav (VU), fällmossa, 

guldlocksmossa, traslav 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 327 

Objektet utgörs av ekskog med upphörd beteshävd, söder om Verås. Rik hänglavsförekomst. 

Inslag av björk, asp, gran, enstaka rönn, tall, lind och sälg finns. Vissa av ekarna har 

håligheter. Gammal glasbjörk är allmänt förekommande. Död ved finns i måttlig mängd. 

Objektet ligger i anslutning till ekskog med lägre prel. naturvärdesklass (naturvärdesobjekt 

318). 

Area: 1,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), skrovellav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: 

 

Naturvärdesobjekt 329 * 

Objektet utgörs av Åstarpamossen med intilliggande sumpskogar. Stora delar av närliggande 

sumpskogar är dock inte med i objektet på grund av tydlig påverkan från skogsbruk eller från 

tidigare torvtäkt. Centralt har mossen ett relativt öppet område, med förekomst av 

ängspiplärka (NT) och buskskvätta (NT). Dock förekommer enstaka senvuxna tallar även i de 

mest öppna partierna. I nordväst finns tallsumpskog med naturliga bäckdrag och allmän 

förekomst av gamla tallar och död ved. Påverkan från dikning och vägar är tydlig på flera 

platser i objektets utkanter. Loppstarr (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas 

vid fältbesöket 2016. Även Nemoura dubitans har tidigare noterats. 

Skötselförslag: Generellt är det viktigt att området får en fortsatt fri utveckling, med 

opåverkad hydrologi och förutsättningar som medger att sumpskogar kan bli gamla och hysa 

mycket död ved. Den öppna delen av mossen hotas av en sakta igenväxning, troligen p.g.a 

äldre dikning. Igenläggning av diken för att höja vattennivån bör övervägas.  

Area: 112,5 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: långfliksmossa, orre, ängspiplärka (NT), buskskvätta (NT) 

Generellt biotopskydd: -  
 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 331 * 
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Objektet utgörs av ohävdad betesmark vid Lockryd som är glest bevuxen av björk, en, slån 

och rönn. Enstaka odlingsrösen finns. I fältskiktet växer arter som rödven, svartkämpar, 

blodrot, gökärt, vårbrodd och mandelblom. 

Skötselförslag: Objektet är i stort behov av återupptagen hävd för att naturvärden inte ska 

förloras. Igenväxningen har dock inte gått så långt ännu. 

Area: 0,7 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 
 

Naturvärdesobjekt 334 

Vid Dumsäng ligger en hagmark med spärrgreniga grova träd, gamla lövträd allmänt, gammal 

ask sparsamt. Ek, björk och gran samt enstaka ask, asp, rönn och sälg finns. En bäck rinner 

genom området. Värdefull kryptogamflora med bl a lunglav (NT) och ädellav (EN). 

Hagmarken är gårdsnära och kantar andra betesmarker med lövträd, samt jordbruksmark.  

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), ädellav (EN) 

Generellt biotopskydd: - 
 

Naturvärdesobjekt 335 * 

Vid Björnåsen ligger Källåsamossen vilken är en skogsbevuxen myr med relativt homogent 

bestånd av tall. Gamla träd förekommer sparsamt, liksom sparsamt med död ved. I kanter 

finns gran och björk. Enstaka äldre granar finns. Björnsjön ingår i objektet vilket ökar 

variationen. Fältskiktet domineras av arter som tuvull, kråkbär, vitmossor, pors och ljung. 

Knärot (NT) som tidigare har noterats från objektet kunde inte återfinnas vid inventeringen 

2017. 

Hydrologisk påverkan finns men avrinningen är relativt opåverkad.  

Area: 30,7 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 
 

Naturvärdesobjekt 336 * 

Vid Reaskäl ligger Storemossen som är ett varierande objekt med en stor del öppen myr, 

men även skogsbevuxen myr, blandsumpskog, stråk med gransumpskog (mellan hyggen och 

produktionsskog) och Lillasjön. Allmänt med död ved i olika nedbrytningsstadie förutom 

murkna exemplar finns. Trädskiktet domineras av tall, men gran, björk och klibbal 

förekommer. Trädåldern varierar men ålder 80 – 90 år dominerar. Vegetationen domineras 

av blåtåtel, blåbär, vitmossor, stor kvastmossa, kråkbär, tuvull och lingon. Övriga arter som 

hittas är eldticka, fnösketicka och sprängticka. Gnag från bredhalsad varvsfluga och 

björksplintborre påträffades. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 2.  

Påverkan från plockhuggning, dikning, närliggande hyggen, skogsvägar och timmerbro. 

Area: 47,5 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 

Naturvärdesobjekt 337 
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Objektet utgörs av glest trädklädd, svagt hävdad betesmark vid Reaskäl. Igenväxande.  

Extremt mycket blåtåtel förekommer, även mycket ljung och en. I övrigt finns gökärt, 

hirsstarr, stagg, stenmåra, svartkämpar och vårbrodd. Enstaka värdefull asp, ek och rönn 

finns. Betesmarken kantas av jordbruksmark och Storemossen är belägen i väst. 

Area: 2,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 
 

Naturvärdesobjekt 338 * 

Vid Hultet finns en betesmark som består av två små öppna delar i öster och en större, 

trädklädd del i väster. De öppna delarna, särskilt den norra, är magra med flera hävdgynnade 

arter som slåttergubbe (VU), ängsfryle, gråfibbla, blodrot, liten blåklocka och vårbrodd. Den 

trädklädda delen består av medelålders ek med inslag av asp och rönn. Några grova rönnar 

förekommer. Upplag av stammar och diverse skrot finns i den centrala delen. I söder 

förekommer rikligt med odlingsrösen och hela området utgörs av fornåkrar. I den trädklädda 

delen är det skuggigt och arter som vitsippa, smörblomma och vitklöver dominerar. Längs 

vägen som leder upp till gården står hamlade askar och lönnar med guldlocksmossa. 

Area: 3,7 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), långfliksmossa, guldlockmossa 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 340 

Sydost om Ambjörntorp ligger en gransumpskog med stort inslag av tall. Torrakor och lågor 

är sparsamt förekommande. Gransumpskogen kantar Nycklamossen och naturvärdesobjekt 

286. Objektet är ett riksintresse för naturvård. 

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 341 

Sydost om Ambjörntorp ligger en granskog i anslutning till trädklädd myr. Likt 

naturvärdesobjekt 340 kantar objektet Nycklamossen (och naturvärdesobjekt 286) samt är 

ett riksintresse för naturvård. Omgivningen domineras av myr och 

barrskog/produktionsskog. 

Area: 0,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 342 
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Vid Ambjörnstorp finns ett antal gamla lönnar och aspar tillsammans med ask, glasbjörk och 

gran. Håligheter förekommer på asp. Värdefull kryptogamflora finns med olivbrun gytterlav 

(NT), skorpgelélav(NT), lunglav (NT) och grynig filtlav (NT). Objektet är gårdsnära och i väster 

kantar ett hygge. 

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): olivbrun gytterlav (NT), skorpgelélav (NT), lunglav (NT), 

grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 343 

Objektet utgörs av betesmark vid Kattarp, med svag-tydlig påverkan, troligen konstgödslad in 

på 1970-talet. Relativt artfattig men arter som gökärt, svartkämpar, stenmåra, ärenpris, 

ängsvädd är vanliga. Även hundkex och skräppor förekommer. Halvöppen med bl.a. ek, lind 

och rönn. Närområdet domineras av jordbruksmark, men söder om betesmark ligger ett 

hygge. Skogs- och jordbruksmark dominerar omgivningen.  

Area: 0,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 347 

Objektet utgörs av halvöppen, mestadels opåverkad mager betesmark vid Öja. Varierat 

betestryck finns, ohävdat-svagt-välhävdat. Frisk-torr mark med blodrot, gökärt, knägräs, liten 

blåklocka, stagg, stenmåra, och svartkämpar. I trädskiktet förekommer asp, björk, en, gran 

och rönn. Objektet är beläget i jordbruksmark men flera myrar och våtmarker finns i 

omgivningen. Även en del skogsbruk pågår med bl a hyggen. Betesmarken tillhör riksintresse 

för naturvård.  

Area: 1,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: 

 

Naturvärdesobjekt 348 * 

Objektet utgörs av ohävdad betesmark vid Skallamoga som delvis är svagt kvävepåverkad 

men även opåverkade, torra partier förekommer med fin hävdgynnad flora. Här finns 

slåttergubbe (VU), vanlig backsippa (VU), backtimjan (NT), ängsvädd, liten blåklocka, gökärt, 

ärenpris och käringtand. I det glesa trädskiktet finns ek, tall och björk. Även enbuskar 

förekommer.  

Area: 1,3 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 353 * 
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Väster om Mårdaklev ligger ett stort myrkomplex med Hestramossen och Store mossen, 

med flera helt öppna ytor (öppen myr) och inslag av trädbevuxen myr. Varierade 

hydrologiska strukturer finns med dråg och höljor samt meandrande vattendrag vilket bidrar 

med ytterligare variation i myren. Trädskiktet är talldominerat, men rikligt med inslag av 

framför allt björk och gran förekommer. I de skogsbeklädda partierna i öst finns mycket 

varierande skogar med gott om gamla träd samt rikligt med död ved i samtliga 

nedbrytningsstadier. I myrens kanter finns arter som trådtåg, vattenklöver, trådstarr, blåtåtel 

och flaskstar. De större öppna ytorna domineras av tuvull, vitmossor, tranbär och ljung. Även 

eldticka, klibbticka, knölticka, fnösketicka, björkticka och blåticka finns, samt kungsfågel (VU) 

och kornknutmossa (NT). Gnag från thomsons trägnagare, bronshjon och vågbandad 

barkbock hittas. Objektet är ett riksintresse för naturvård, och blev klassad klass 1 under 

våtmarksinventeringen. 

Flera vägar kantar objektet, med diken vilka har en hydrologisk påverkan. Hyggen kantar 

även komplexet på flera ställen, och en kraftledningsgata går i sydvästlig riktning, i den östra 

delen. 

Area: 279,9 

Naturvärdesklass: 1 

Naturvårdsarter: thomsons trägnagare, bronshjon, kornknutmossa (NT), vågbandad 

barkbock, kungsfågel (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 354 * 

Vid Kronogården ligger en större, mestadels öppen betesmark. Marken är torr-frisk med 

fuktiga partier. Hävden är överlag god, men i fuktiga delar är hävden svag. Mindre partier är 

svagt näringspåverkade men den största delen av betesmarken är opåverkad. Här finns flera 

torrbackar med backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU) och slåttergubbe (VU). Andra 

hävdgynnade arter som förekommer är grönvit nattviol, ängshavre, gråfibbla, svartkämpar, 

liten blåklocka, ängsvädd, prästkrage, gökärt, bockrot, vårbrodd, stagg och gökblomster. I det 

glesa trädskiktet finns björk, sälg, apel, asp och rönn. Någon grov björk och enstaka gammal 

sälg förekommer. Buskskiktet är mycket glest och utgörs av enbuskar och aspsly.  

Area: 11,2 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU)  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 358 

Söder om Skogen ligger en källa som omges av källpåverkad mark med gran med inslag av 

lövträd. Området har även kulturhistoriska värden. Omgivningen består till stor del av jord- 

och skogsbruksmark men flera större våtmarker finns. 

Area: 0,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 359 * 
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Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Ryd som delvis är igenväxt av brakved, björk, 

rönn och gran. Enstaka äldre ek och apel finns. Fältskiktet är påverkat av körskador. Över 

hela objektet finns spritt hävdgynnade arter som stagg, knägräs, gråfibbla, gökärt, blodrot, 

hirsstarr, rotfibbla och svinrot. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte 

återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 0,6 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: -   

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 360 

Objektet utgörs av grandominerad barrskog med stort inslag av tall och enstaka vårtbjörk 

belägen mellan Kroksjön och Tranesjön söder om Hännåsen. Gamla senvuxna granar är 

rikligt förekommande. Döende träd förekommer sparsamt. Allmänt med högstubbar, lågor 

och torrträd. Objektet har biotopskydd. Omgivningen varvar mellan skogsbruksmark och 

våtmark i form av myrar och mossar. Skogsväg korsar objektet i söder. 

Area: 7,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 361 

Objektet utgörs av sekundär ädellövnaturskog vid Inganäs som domineras av ek med inslag 

av lind samt enstaka asp och björk. Området är blockrikt och åtminstone tidigare betat. 

Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 2. Objektet kantar jordbruksmark i öst, 

och i väst ligger hyggen.  

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 362 

Objektet utgörs av långsmal betesmark vid Övre Lönnhult, tydlig kvävepåverkad vid ladugård, 

ganska fint i smal del i norr men där igenväxt. Blodrot, grönvit nattviol, gökärt hirsstarr, 

jungfrulin, knägräs, revfibbla, stagg och stenmåra förekommer. Enstaka värdefulla ekar finns. 

Betesmarken kantar jordbruksmark i väst, och produktionsskog med hygge i öst. 

Area: 0,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grönvit nattviol  

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 364 
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Objektet utgörs av betesmark vid gården Källhult. I söder finns flera värdefulla träd, bl.a 

några hamlade askar, samt björk och ek. Tydligt kvävepåverkad vid ladugården, annars mest 

opåverkad. Svag hävd. Gråfibbla, gökärt, liten blåklocka, stenmåra och svartkämpar finns i 

området. Lunglav (NT) har tidigare noterats. Betesmarken kantar jordbruksmark och lövskog. 

Area: 2,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grönvit nattviol  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 365 

Objektet utgörs av en kulle med ekskog söder om vägen vid Källhult. Inslag av asp och gran 

samt enstaka tall och bok finns. Rikligt med död ved, även döende träd. Lågor, högstubbar 

och block förekommer också. Ekskogen kantar naturvärdesobjekt 364 i norr, och barrskog i 

söder.  

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 366 

Sydväst om Sparyd ligger en strandvåtmark längs Spadens norra sida. Öppet eller täckt med 

buskar. Förhållandevis naturlig. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 2. 

Våtmarken kantas b.la av produktionsskog och hygge.  

Area: 21,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 367 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Hökaberg som är glest bevuxen av ek, hassel, 

björk, tall, gran och rönn. Det finns gamla spärrgreniga ekar och björkar samt grova 

hasselbuskar. Marken är svagt hävdad vilket påverkar floran, men ännu finns hävdgynnade 

arter som knägräs, gökärt, blodrot, slåttergubbe (VU), stenmåra, stagg, vårbrodd och 

blåsuga. Borsttåg (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 4,5 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), sotlav, rostfläck, krushättemossa 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 369 * 
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Objektet utgörs av betesmarken i Örsås som består av två delar åtskilda av stängsel. Den 

norra delen är välhävdad men artfattig och svagt näringspåverkad. Söder om detta finns en 

sydvästsluttning som är ohävdad sedan många år men ännu hyser en relativt artrik 

hävdgynnad flora med slåttergubbe (VU), gråfibbla, liten blåklocka, käringtand, blodrot, 

svartkämpar, åkervädd, ängshavre, gulmåra, smällglim, ärenpris, prästkrage, äkta 

johannesört och stenmåra. Även sexfläckig bastardsvärmare (NT) noterades vid besöket. 

Marken är tydligt tuvad med väggmossa och ljung. Buskskiktet utgörs av enbuskar och hägg. 

Area: 1,4 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), sexfläckig bastardsvärmare (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 370 

Objektet utgörs av en liten åkerholme i Gnipebo vilken brukas som slåtteräng. Slyuppslag 

från buskarna har hållits efter. Mycket gökärt, blodrot, vit- och stenmåra, liten blåklocka 

samt prästkrage och ängsvädd förekommer. Opåverkad, frisk mark. Objektet kantar b.la 

jordbruksmark och andra ängar. 

Area: 0,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 372 

Söder om Skinnarebo ligger en tidigare hagmark som domineras av ek med inslag av asp och 

andra lövträd, enstaka ask och vårtbjörk. Gamla aspar finns allmänt, liksom enstaka torrträd 

av asp. Värdefull kryptogamflora med bl.a. skrovellav (NT) och grynig filtlav (NT). Hagmarken 

kantar ung barrskog och blandskog. 

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): skrovellav (NT), grynig filtlav (NT). 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 373 * 

Objektet utgörs av frodig blandskog vid Axelfors invid Ätran som innehåller en djup ravin 

vilken går parallellt med Ätran. Gamla träd och död ved förekommer allmänt. Gråal, klibbal, 

björk, gran och hägg är vanliga inslag. I fältskiktet växer hultbräken, ekbräken, kransmossa, 

rödblära, kabbeleka, rörflen, älgört, skogssäv samt flera signalarter för fuktig lövskog. 

Isättningsplats för kanoter i Ätran finns inom objektet. 

Skötselförslag: Generellt är det viktigt att området får en fortsatt fri utveckling så att träd 

tillåts bli gamla och död ved kan bildas. Försiktiga åtgärder kan vara nödvändiga för att 

bibehålla möjligheten att sjösätta kanoter i Ätran. 

Area: 3,1 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: ormbär, stubbspretmossa, västlig hakmossa, storrams, svarta vinbär, 

krushättemossa, strutbräken 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 375 * 
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Objektet utgörs av slåtteräng vid Lillabacka med enstaka björk, en, tall och klibbal. En bäck 

rinner genom skiftet. Skötseln är traditionell lieslåtter med efterbete. I den norra delen av 

objektet ingår en gammal hålväg i det slåttrade området. Marken hyser en mycket artrik 

flora, utan påverkan från negativa indikatorarter. Bland arterna märks svinrot, ängsvädd, 

knägräs, blodrot, ängsskallra, jungfrulin, kattfot, slåttergubbe (VU), borsttåg (NT), backtimjan 

(NT), stagg, ängsfryle, grönvit nattviol och gråfibbla. 

Area: 0,8 ha 

Naturvärdesklass: 1 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, kattfot, borsttåg (NT), backtimjan (NT)  

Generellt biotopskydd: småvatten 

 

Naturvärdesobjekt 377 * 

Objektet utgörs av slåtteräng vid Lillabacka som utgörs av en i huvudsak öppen kulle. 

Skötseln är traditionell lieslåtter med efterbete. Floran är artrik med arter som ängsvädd, 

slåttergubbe (VU), jungfrulin, ängshavre, svinrot, knägräs, gråfibbla, gökärt, blodrot, liten 

blåklocka och åkervädd. 

Area: 0,2 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 380 

Mellan Backen och Björkås ligger en betesmark med fossila åkrar och många rösen. De gamla 

åkerytorna är kultiverade och de gamla slåtterytorna är även de påverkade med bland annat 

hundäxing och nässlor. Det finns stenmåra, gökärt och blodrot samt gammal rönn och grov 

hassel. Jord- och skogsbruk dominerar i omgivningen, med barrskog och flera hyggen. 

Area: 1,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 383 

Objektet utgörs av hedekskog på en kulle vid Ödgärdarp. Stort inslag av tall samt enstaka 

gran, vårtbjörk, rönn och asp. Döende ek är allmänt förekommande och rikligt med döda 

träd och högstubbar samt rik hänglavsförekomst. Under lövskogsinventeringen klassades 

skogen klass 3. Objektet kantas av skog- och jordbruksmark. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 384 
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Objektet utgörs av svag-välhävdad betesmark vid Backgården. Vissa delar är svagt-tydligt 

kvävepåverkade. Enstaka träd finns, liksom en del buskar: björk, ek, en, hallon, rosor, rönn 

och sälg. Brudborste, gulmåra, hirsstarr, knägräs, rödklint, stagg, stenmåra och svinrot hittas 

i fältskiktet. Betesmarken kantar jordbruksmark och andra lövklädda marker. 

Area: 0,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 386 * 

Öster om Stora Björstorp ligger Kråkemossen som är ett varierande objekt dominerad av 

blandsumpskog med gran, tall och björk. Även öppen myr som genomströmmas av ett 

naturligt bäckflöde finns. Runt det ringlande vattendraget är det relativt öppet, med 

undantag av enstaka björkar varav flera är döda. Gamla träd finns och förekommer främst i 

formen av senvuxna granar men även enstaka äldre tallar hittas. Död ved förekommer 

allmänt. Fältskiktet domineras av blåtåtel, tuvull, vattenklöver, stjärnstarr, myrlilja och 

klockljung. Även kattfotslav och gammelgranslav påträffas inom objektet.  

Objektet omges av hyggen och homogena barrplanteringar.  

Area: 24,3 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: kattfotslav 

Generellt biotopskydd: -  

 

Naturvärdesobjekt 388 

Nordväst om Boda ligger en gransumpskog med stort inslag av gamla, senvuxna granar. Även 

tall, björk, klibbal och asp förekommer. Lågor och högstubbar sparsamt förekommande. En 

bäck rinner genom området vilken ansluter till en öppen myr. Objektet kantar 

våtmarksområde i nordväst, och hygge i nordost. 

Area: 1,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 389 

Väster om Boda ligger en barrnaturskog med gran och stort inslag av tall. Även enstaka rönn 

och björk. Gammal grov gran förekommer rikligt, även gammal tall, och björk sparsamt. 

Grova torrträd finns enstaka. Götabäcken rinner genom området som ansluter till öppen 

myr. Objektet kantar b.la skogsbevuxen myr.  

Area: 2,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 391 
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Väster om Grevabo ligger en myr kring Knapasjöå som är påverkad av intilliggande 

avverkning men förhållandevis naturlig. Öppen-glest trädklädd. Sumpskogspartier 

förekommer där tall dominerar. Vattenförekomsterna Svanatjärn och Skäringen ingår i 

objektet. Variation med förekomst av vattendrag och öppet vatten. Under 

våtmarksinventeringen klassades myren klass 2. 

Area: 2,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 393 

Objektet utgörs av frisk, välhävdad betesmark vid Mjoghult med flera gamla träd. Hamlad 

ask och sälg, enstaka grova ekar, samt hålig oxel, rönn och sälg. Ingen-svag påverkan, med 

mest naturlig flora i den norra delen. Knägräs, stagg, brännässla, skräppor och veketåg 

förekommer i fältskiktet. Objektet kantar b.la jordbruksmark och lövskog. 

Area: 1,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 394 

Objektet utgörs av åkerholme i Moghult, tidigare hävdad som äng och nu svagt betad av 

häst. Blåsuga, darrgräs, jungfrulin, prästkrage, skallror och svinrot förekommer i fältskiktet. 

Objektet är i stort sett opåverkat av produktionshöjande åtgärder. Objektet kantas till största 

delen av jordbruksmark. 

Area: 3,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 398 

I Anfastorp ligger en betesmark med gammal grustäkt som inte används längre. Blåmunkar, 

knägräs, ängsvädd, ärenpris, brännässla förekommer i fältskiket. Torr-frisk mark. Enstaka 

håliga aspar finns. Även ek, björk, gran och tall hittas i den södra delen. Objektet omges av 

åkermark. 

Area: 2,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 399 



 

 

  

Naturvårdsplan Svenljunga 2015–2017 Sida 69 av 

174 

Objektet utgörs av trädklädd kulle norr om Anfastorp. Ek och björk dominerar. Mycket berg i 

dagen och översilad häll. Hirsstarr, knägräs, stagg, ärenpris, midsommarblomster, skräppor, 

veketåg finns i fältskikt. Gulpudrad spiklav har noterats på ek. Kantas till största delen utav 

åkermark. 

Area: 2,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): gulpudrad spiklav 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 400 

Kring gården Anfastorp står ett antal gamla grova ädellövträd: lönn, alm, ask, skogslind. Även 

fågelbär, hägg och apel förekommer. Vissa av träden är hamlade. En bäck rinner igenom i 

södra delen. Objektet omges av åkermark. 

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 403 * 

Vid Hylte ligger ett objekt som domineras av skogsbevuxen myr med tallar upp till 135–145 

år. Öppen myr finns, men väldigt liten areal. Trädskiktet domineras av tall med individer upp 

till 135–145 år, men föryngring av gran och inslag av björk finns. Död ved förekommer 

sparsamt. Vegetationen består av bland annat tuvull, björnmossa, vitmossor, lingon, blåbär, 

klockljung, violticka och björkticka. Hasselmus har tidigare noterats.  

Objektet kantar väg med diken vilket har lokal hydrologisk påverkan. I vissa delar kantar 

även myren hyggen och produktionsskog.  

Area: 26,2 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 404 * 

Vid Stockhult ligger Karsbomossen vilken är ett varierande objekt som domineras av 

skogsbevuxen myr, men har inslag av öppen myr och myrholme samt är en del av 

riksintresse (myrkomplex). En del av objektet är även blockrik barrskog. Trädskiktet 

domineras av senvuxna tallar upp till 120 – 130 år, men inslag av gran och björk finns. 

Vegetationen domineras av vitmossor, tuvull, klockljung, kråkbär, odon, björnmossa, myrlilja 

och flaskstarr. Även gammelgranlav, husmossa, lingon, klibbticka och violticka finns.  

Vissa delar av objektet kantas av kalhygge, och en skogsväg med dike korsar i de centrala 

delarna. 

Area: 67,7 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 406 * 
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Norr om Kalv ligger Hästamossen som är en skogsbevuxen myr med tall. Objektet är ett stort 

komplex med många naturtyper som taiga och öppen myr. Flera sjöar och gölar ingår i 

objektet. Tall dominerar men inslag av björk och gran finns. Äldre tallar (högst 120 år) finns 

varav vissa är senvuxna med variation i ålder, även föryngring. I markskiktet hittas borsttåg 

(NT) (NT), vitag, blåbär, lingon, ljung, klockljung och odon. I bottenskiktet hittas 

långfliksmossa, gul tryffel och blåmossa. Även björkticka och rikligt med skägglav finns. 

Insektsgnag som hittades var från b.la thomsons trägnagare, bronshjon och vågbandad 

barkbock. Orre påträffades inom objektet. Tidigare har storspov (NT) noterats inom objektet, 

men är dock ej påträffad vid fältinventeringen 2017. Vid våtmarksinventeringen blev 

objektet klassat klass 1, och det är även ett Natura 2000-område och riksintresse för 

naturvård. 

Djupa diken kantar området på flera ställen, mycket påtagligt i områdets centrala delar 

där diket även rensas. Vissa områden visar tecken på gammal torvbrytning. 

Area: 698,8 ha 

Naturvärdesklass: 1 

Naturvårdsarter: borsttåg (NT), långfliksmossa, blåmossa, bronshjon, vågbandad barkbock, 

orre, thomsons trägnagare  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 407 

Objektet utgörs av betesmark längs Stångån, vid Barnarp. Den södra delen är mycket fin och 

artrik, i norr förekommer mer trivial flora men andra värden finns såsom korvsjöar,och en 

del alar. Arter som backtimjan (NT), gökblomster, gökärt, käringtand, slåtterfibbla (VU), 

slåttergubbe (VU), svinrot, veketåg och älggräs hittas i fältskiktet. Stora delar av objektet 

kantas av jordbruksmark. 

Area: 7,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): backtimjan (NT), slåtterfibbla (VU), slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 409 

Väster om Gräsdal ligger en liten betesmark intill Stångån som hävdas av häst. Knägräs, 

revfibbla och ängsvädd förekommer. Utmed kanterna finns enstaka al, asp, tall och en. 

Ingen-svag kvävepåverkan. 

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 412 
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Objektet utgörs av liten betesmark vid Annlarp med främsta värden i trädskiktet och med 

flertalet värdefulla ekar. Även björk, lönn, rönn, sälg, enbuskar och rosor förekommer. 

Troligen är objektet en f.d. slåtteräng. Blodrot, brännässla, gökärt, stagg, stenmåra och 

ängsvädd hittas i fältskiktet. Betesmarken omges av jordbruksmark. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: -  

 

Naturvärdesobjekt 414 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Skärjebo som delas av en mindre väg. Inom 

objektet finns tiotalet värdefulla ekar. Här finns hävdgynnade arter som slåttergubbe, 

slåtterfibbla och svinrot. Vid ängs- och betesmarksinventeringen noterades björksly över 

stora delar av objektet vilket dock verkar vara borttaget. 

Area: 2,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): slåttergubbe (VU), slåtterfibbla (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 415 * 

Objektet utgörs av öppen, frisk betesmark med enstaka glest spridda björkar, rönnar, lönnar 

och en gran. Enbuskar förekommer också. Hävden är svag, och marken är svagt påverkad av 

näringstillförsel. Här förekommer ett antal hävdgynnade arter som stagg, gulmåra, gökärt, 

svartkämpar, liten blåklocka, vårbrodd, blodrot, hirsstarr och prästkrage. Mot skogen i öster 

finns uppslag av björksly och örnbräken. Slåttergubbe (VU) som tidigare är noterad från 

betesmarken kunde inte återfinnas under inventeringen 2016. 

Area: 1,0 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 417 

Vid Nyaled ligger en betesmark intill Stångån. I skiftet finns ett tiotal avsnörda meandrar av 

varierande storlek, av vilka några fortfarande håller vatten medan vissa endast är fuktiga. Två 

grova tallar finns intill strandkanten, i övrigt klibbal. Hirsstarr, stagg och ängsvädd 

förekommer i fältskiktet. 

Area: 2,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 419 * 
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Objektet utgörs av betesmark i den sydöstra delen av Tommared, som i väster är bevuxen av 

björk och i övriga delar är trädfri. Lövsly finns dock spritt över skiftet. Över hela området 

finns hävdgynnade arter som stagg, blodrot, hirsstarr, liten blåklocka, gökärt, borsttåg (NT), 

åkervädd och vårbrodd. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas 

vid fältbesöket 2016. 

Area: 0,8 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: borsttåg (NT) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 426 * 

Vid Stora Tittebo ligger en mestadels öppen betesmark som är frisk-fuktig med torrare 

partier. Svag kvävepåverkan finns över i stort sett hela objektet, men i norr är påverkan 

kraftig och där förekommer bland annat skräppor, brännässla och groblad. Hävdgynnade 

arter som svartkämpar, liten blåklocka, prästkrage, stagg, blodrot och gråfibbla förekommer, 

men främst i den mittersta delen. I söder står fyra grova skogsalmar med lunglav (NT). Där 

finns även en grov hamlad ask med brösthöjdsdiameter på ca 1 m, med guldlocksmossa och 

trädporella. Längs vägen i norr står fyra hamlade askar med guldlocksmossa. Trädskiktet i 

övrigt utgörs av ek, rönn och apel. Grynig filtlav (NT) är känd från området, men kunde inte 

återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 2,0 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: guldlocksmossa, lunglav (NT), trädporella 

Generellt biotopskydd: stenmur 

 

Naturvärdesobjekt 428 

Nordost om Lillaskog ligger en hagmark med rikligt med grova ekar. Dessutom finns lind, 

lönn, björk, ask och asp. Hamlade lönnar och lindar. Högstubbar, torrträd och lågor 

förekommer. Området betas, och stagg finns i fältskiktet. Flertalet rödlistade lavar 

förekommer som lunglav (NT), almlav (VU), grynig filtlav (NT), västlig njurlav (VU), olivbrun 

gytterlav (NT) och liten blekspik (VU) 

Area: 11,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), almlav (VU), grynig filtlav (NT), västlig 

njurlav (VU), olivbrun gytterlav (NT), liten blekspik (VU), desmeknopp (NT), slåttergubbe 

(VU), loppstarr (VU), borsttåg (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 429 

Objektet utgörs av sekundär lövnaturskog vid Lillaskog. Ek dominerar, inslag finns av lind 

samt enstaka asp, asp, lönn, fågelbär och vårtbjörk. Gammal lind och asp är sparsamt 

förekommande. Objektet omringas av produktionsskog och hyggen, men visst skydd ges i 

form av trädbård som kantar lövnaturskogen. 

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 430 

Objektet utgörs av lövängsrest väster om Lillaskog. Gamla hamlade askar, gammal lönn, 

gammal sälg, även asp, rönn, glasbjörk, ek och apel förekommer. Odlingsrösen och 

stengärdesgård finns. Rik hänglavsförekomst och stora botaniska värden. Objektet kantar 

hyggen och produktionsskog, och en väg korsar objektet i nord-sydlig riktning.  

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsrösen, stengärdesgård 

 

Naturvärdesobjekt 431 * 

Objektet utgörs av glest trädklädd betesmark vid Pellagården. Marken är mestadels 

opåverkad, men närmast huset syns tydlig kvävepåverkan. I nordost är trädskiktet tätare och 

marken är där skuggad. I trädskiktet finns en grov lönn med guldlocksmossa och en mycket 

grov, halvdöd sälg. I norr förekommer asp och björk. Det finns även en hel del örnbräken i 

fältskiktet. Hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), gökärt, blåsuga, gråfibbla, käringtand, 

ärenpris, vårbrodd, liten blåklocka, stenmåra och blodrot förekommer. Ett bestånd med 

backtimjan (NT) finns i en torr sluttning mot vägen i söder, alldeles utanför betesmarken. 

Area: 1,3 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), guldlocksmossa 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

 

Naturvärdesobjekt 435 * 

Blandsumpskog vid Holsjunga, objekt 435. Sumpskogens värden är beroende av oförändrad hydrologi och hög 
fuktighet, och utsätts för påverkan av omgivande verksamheter i form av industrier och skogsbruk.   
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Objektet utgörs av blandsumpskog vid Holsjunga med gran, björk, tall och klibbal. Gamla 

granar och död ved förekommer allmänt. Ett naturligt bäckflöde som delvis rinner under jord 

går genom objektet. Omgivande avverkningar och skogsbruk har tydlig påverkan. 

Vegetationen utgörs av arter som tuvtåtel, älgört, skuggstjärnmossa, björnmossa, stor 

kvastmossa samt flera vanliga signalarter. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Det öppna området 

direkt nordväst om objektet påverkar luftfuktigheten negativt. Det är viktigt att avsätta en 

skyddszon runt objektet där träd- och buskskikt kan utvecklas fritt. Åtgärder som ökar 

mängden död ved är positiva för naturvärdet. 

Area: 1,5 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: skärmstarr, långfliksmossa, blåmossa, västlig hakmossa, vågig sidenmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 443 

Objektet utgörs av öppen betesmark vid Stommen vilken bitvis är svagt-tydligt 

kvävepåverkad. I fältskiktet märks vanlig backsippa (VU), bockrot, knägräs och ängsvädd. 

Marken är torr-frisk. Enstaka asp, björk, rönn och tall förekommer. Objektet omges av 

jordbruksmark. 

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vanlig backsippa (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 444 

Vid gården Låkhult står några värdefulla gamla hamlade askar samt gamla lindar och ek. Flera 

rödlistade lavar förekommer som almlav (VU), grynig filtlav (NT) och lunglav (NT). 

Omgivningen består tills största delen av jord- och skogsbruksmark, men myr förekommer 

även. 

Area: 0,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vanlig backsippa (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 445 * 

Objektet utgörs av halvöppen betesmark som angränsar till Ugglebosjön. I trädskiktet finns 

björk, tall och ek. Marken ingår i ett större skifte och är svagt hävdad. Påverkan från 

näringstillförsel saknas, dock är den hävdgynnade floran inte särskilt artrik med vårbrodd, 

liten blåcklocka, ärenpris, gulmåra, gökärt, blodrot och svartkämpar. Slåttergubbe (VU) 

kunde inte återfinnas vid fältinventeringen 2016.  

Area: 0,6 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

 

Naturvärdesobjekt 447 
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Objektet utgörs av betesmark intill gården Karsbo, som är välhävdad, och svagt påverkad. 

Värdefulla, tidigare hamlade, askar, och enstaka håliga ekar finns. I fältskiktet finns knägräs, 

revfibbla, stenmåra, stagg, skräppor och veketåg. Marken är frisk. Objektet omringas av 

jordbruksmark.  

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 448 

Vid gård i Karsbo ligger en betad ädellövnaturskog, med rikligt med grova träd. Ek dominerar, 

men stort inslag finns av skogslind, liksom asp och enstaka rönn, vårtbjörk, gran och apel. 

Gamla lindar allmänna, enstaka hamlade, med bohål. Ornitologiska värden finns. Stagg och 

ängsvädd förekommer. Öppnare ytor finns. Objektet omges av jordbruksmark, men myr 

finns öster om ädellövnaturskogen. Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 2. 

Area: 2,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

Naturvärdesobjekt 449 

Norr om Rocksberg ligger Trolle mosse som domineras av glest trädklädd skogsbevuxen myr, 

men partier med sumpskog förekommer. Tall dominerar. Mossen ansluter till flera tjärnar. 

Vägdragning och dikning har gett svag lokal påverkan. Åt flera håll kantar objektet hyggen. 

Area: 3,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 450 

Nordöst om Mölleberg ligger en granskog med inslag av tall, norr om Ammamossen. 

Kjolgranar, gamla senvuxna granar och gamla grova granar är rikligt förekommande. Torrträd 

och torrakor förekommer också. Skogsbruk är frekvent i omgivningen och avverkning har 

skett i närområdet.  

Area: 0,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 453 
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Objektet utgörs av lövnaturskog vid Ingärdebo med asp, ek, vårtbjörk, lönn, enstaka bok, 

alm, rönn, sälg, apel och gran. Allmänt med gammal asp finns liksom lönn, även gammal ek 

och lind. Högstubbar och lågor förekommer. Rikligt med grova träd samt block finns. 

Rödlistade arter som lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har hittats i området. Under 

lövskogsinventeringen klassades skogen som klass 2.  

Area: 3,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 456 * 

Väster om Kärrhult ligger Tolamossen som är ett stort myrkomplex med varierande 

utseende. Helt öppna myrar finns centralt och i de nordöstra delarna. Tall och gran 

dominerar, men björk förekommer i kantzoner. I kantzoner finns även en allmän förekomst 

av äldre träd och död ved. Ute på myren är trädskiktet bitvis homogent och påverkat av 

skogsbruk. Senvuxna gamla tallar finns, dock i spridda förekomster. Fältskiktet utgörs av 

arter som tuvull, tranbär, blåbär, kråkbär, vitmossor, blåtåtel samt renlav. Långfliksmossa 

och kornknutmossa (NT) hittades, samt gnag från vågbandad barkbock.  

Förekomsten av avvattnande diken är bitvis hög med en stor lokal påverkan. Påverkan 

finns även från korsande skogsväg och kraftledningsgata. Även angränsande skogsbruk med 

hyggen ger lokal påverkan på objektet. 

Area: 154,9 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: långfliksmossa, kornknutmossa (NT), vågbandad barkbock 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 457 

Norr om Ögädet ligger en hästbetad betesmark med kraftigt slyuppslag över större delen av 

objektet. Trots detta finns mycket hävdgynnad flora som brudborste, hirstarr, knägräs, ljung, 

ängsvädd och ärenpris. Betesmarken är halvöppen med bl.a. al, asp, björk och hägg. 

Guldsandbi (NT) har noterats. Objektet omges av jordbruksmark.  

Area: 1,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): guldsandbi (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 466 * 

Söder om Enesbo ligger ett objekt som utgörs av en liten, mager, torr sluttning ned mot 

Storsjön. I botten av sluttningen är marken frisk. Hävden är måttlig och här finns 

hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), prästkrage, revfibbla, blåsuga, liten blåklocka, 

svartkämpar, knägräs, stagg, blodrot, gökärt, käringtand och gråfibbla. En grov gammal björk 

samt enstaka apel och yngre rönn och björk förekommer i trädskiktet. Jordblottor och 

stenrösen förekommer.  

Area: 0,1 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 468 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Arnås som är glest bevuxen av ek, björk, 

vildapel, hassel och en. Området är påverkat av intensivt hästbete, vilket lett till att flera träd 

dött och utbredda bestånd av arter som gatkamomill, groblad och kvickrot frodas. I kanter 

ses hävdgynnade arter som åkervädd, käringtand och liten blåklocka. Slåttergubbe (VU) är 

känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 1,9 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 469 * 

Objektet utgörs av trädklädd betesmark i sluttning vid Månsagården. Trädskiktet, som bitvis 

är relativt tätt, utgörs av björk, ek, lönn och tall. Marken är måttligt-väl hävdad och inte 

kvävepåverkad. Hävdgynnade arter förekommer främst i de delar som inte är skuggade. I 

objektet finns slåttergubbe (VU), gökärt, blodrot, fläcknycklar, ärenpris, liten blåklocka och 

starr. Ohävdsarter som tuvtåtel och veketåg förekommer på vissa partier tillsammans med 

en del björksly. 

Area: 1,2 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), fläcknycklar 

Generellt biotopskydd: - 

 
Naturvärdesobjekt 475 

Objektet utgörs av sydostvänd rasbrant söder om Tussered. Naturskog finns som domineras 

av gran, stort inslag av vårtbjörk samt enstaka asp, rönn och tall. Blockrikt, rikligt med lågor, 

rik förekomst av skrymslen. Torrträd förekommer sparsamt, och mossklädda block allmänt 

förekommande. Rasbranten kantar jordbruksmark samt skogsbruksmark med b.la hyggen.  

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 476 * 

Objektet utgörs av betesmark i sluttning vid Smedavallen. Den övre delen är trädklädd med 

ek, rönn och al. I söder ligger en solbeslyst, artrik torrbacke med bland annat ett stort 

bestånd av backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU), gråfibblemattor, prästkrage, rotfibbla, 

vårbrodd, blåmunkar, bockrot, gökärt, gulmåra, liten blåklocka och svartkämpar. I de 

skuggigare delarna förekommer grönvit nattviol. 

Area: 0,9 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: grönvit nattviol, backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 477 
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Objektet utgörs av sekundär ädellövnaturskog vid Källhult. Ek dominerar med stort inslag av 

bok och asp. Enstaka lind, ask (även hamlade), glas- och vårtbjörk finns. Ymnigt mosstäcke. 

Döende ek finns enstaka, håliga aspar sparsamt, och lågor enstaka-sparsamt. Almlav (VU) 

och lunglav (NT) har tidigare noterats inom objektet. Skogen tillhör ett komplex av lövskog 

och betesmarker med löv.  

Area: 2,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): almlav (VU), lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 479 * 

Objektet utgörs av liten, öppen, torr-frisk betesmark som är svagt hävdad. Marken sambetas 

med ett större skifte söder om. Den norra spetsen var nyligen slagen vid fältbesöket i början 

av juli. Betesmarken får karaktär av små hällar med mindre vattensamlingar och med arter 

som kärleksört. I det glesa trädskiktet förekommer björk, ek, tall och gran. Marken hyser 

rikligt med slåttergubbe (VU), liksom andra hävdgynnade arter: rosettjungfrulin, svinrot, 

ängsvädd, gökärt, blodrot, vårbrodd, käringtand, svartkämpar, grönvit nattviol och liten 

blåklocka. 

Area: 0,7 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 480 * 

Objektet utgörs av glest trädklädd, välhävdad betesmark vid Hestra. I öster finns opåverkade 

delar med arter som slåttergubbe (VU), blodrot, gökärt, ärenpris, gråfibbla, liten blåklocka, 

ängsvädd, stenmåra, ängsfryle och svartkämpar. I väster råder måttlig kvävepåverkan men 

enstaka hävdgynnade arter förekommer även där. Ett dike rinner i den västra kanten och 

kring detta förekommer rikligt med veketåg. I trädskiktet förekommer asp, en spärrgrenig ek, 

apel, björk och rönn. Stenmurar och odlingsrösen förekommer. Borsttåg (NT) är känd från 

området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 1,6 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 481 

Objektet utgörs av alsumpskog söder om Källhult, intill Lillesjön. Klibbal, gran och glasbjörk 

förekommer. Rikligt med död ved. Norr om sumpskogen finns flera lövskogar och 

betesmarker med lövträd, i övrigt dominerar barrskog med stor del produktionsskog. Under 

lövskogsinventeringen klassades skogen klass 3. 

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): - 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

Naturvärdesobjekt 483 * 
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Objektet utgörs av trädbevuxen myr vid Åsendal som har mindre öppna ytor. Tall, gran och 

björk dominerar. Bitvis finns mycket rikligt med död ved. Kraftig påverkan finns från dikning 

och korsande skogsvägar. I fältskiktet växer vitmossor, hjortron, tranbär, ljung, klockljung, 

blåbär och tuvull. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Åtgärder som ökar 

mängden död ved är positiva för naturvärdet. 

Area: 13,7 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 485 

Objektet utgörs av grannaturskog väster om Sparyd med inslag av björk och enstaka tall. 

Stort inslag finns av senvuxna granar. Rikligt med död ved, högstubbar, lågor och torrträd. 

Gamla björkar allmänna. Ymnigt mosstäcke. Avverkning har skett i anslutning till objektet.  

Area: 1,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 486 * 

Objektet utgörs av betesmark längs en bäck och en väg vid Hålan. I den nordöstra delen är 

marken torr-frisk, mager och välhävdad. Här finns rikligt med vanlig backsippa (VU) samt 

backtimjan (NT), blåmunkar, revfibblemattor, styvmorsviol, käringtand, ärenpris, liten 

blåklocka, gråfibbla, blodrot, gulmåra och äkta johannesört. Längs bäcken står gråal. Bäcken 

har strömmande vatten och sandig-grusig botten med inslag av sten och en del död ved. 

Söder om bäcken är hävden svag och fältskiktet domineras av älgört och veketåg. Längst i 

söder, mot en stenmur som avgränsar skiftet, förekommer en del hävdgynnade arter, bland 

annat grönvit nattviol, gulmåra och liten blåklocka.  

Area: 0,9 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: vanlig backsippa (VU), backtimjan (NT), grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: stenmur 

 

Naturvärdesobjekt 487 * 

Objektet utgörs av mosse nordost om Trollås bestående av skogsbevuxen myr (tall) med 

öppen myr centralt inom objektet. Skogen är delvis homogen men har spridda förekomster 

av äldre tallar som utskiljer sig. I kantzonen finns grov, gammal tall liksom enstaka gamla 

granar. Sparsam förekomst av död ved. Vegetationen domineras av tuvull, vitmossor, 

klockljung, tranbär, kråkbär och blåbär. I kantzonen hittas gnag från bronshjon och 

granbarkgnagare 

Påverkan från dikning finns, som har avvattnande effekt. 

Area: 42,7 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: bronshjon, granbarkgnagare 

Generellt biotopskydd: - 

Naturvärdesobjekt 488 
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Objektet utgörs av äng i Trollås, numera ohävdad, och nästan helt öppen. Frisk-fuktig mark 

med blodrot, blåtåtel, gökärt, hirsstarr, hundkex, kabbleka, kvanne, stenmåra, svinrot, 

veketåg, älggräs och ängsvädd finns i fältskiktet. Objektet ligger i jordbruksmark och mellan 

två större gårdar. Det ingår även i naturreservat och riksintresse för naturvård. 

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 489 

Sydost om Roasjön ligger en ädellövskog som domineras av ek med stort inslag av tall samt 

enstaka björk, gran, lind och asp. Gamla ekar är allmänt förekommande. Området har 

åtminstone tidigare betats och här finns fläckar med gräsmarksväxter. Rikligt med grova träd. 

Rödlistade arter som lunglav (NT) och skrovellav (NT) har noterats i objektet.  Under 

lövskogsinventeringen klassades skogen klass 3.  

Area: 4,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), skrovellav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 490 

Sydväst om Mårtenstorp ligger en barrskog intill Ätran med rikligt av grova träd och död ved. 

Gran, tall och klibbal dominerar med inslag av björk, rönn, asp, sälg och alm. Torrträd, lågor 

och högstubbar förekommer. Här finns allmänt med gamla tallar och granar. I den södra 

delen av objektet genomskärs skogen av väg, och i öst kantar ett hygge. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 491 * 

Objektet utgörs av öppen betesmark i sluttning ned mot Ätran. I övre liggande delar finns 

torr-frisk mark, närmare ån fuktigare och svagare hävd. Här finns arter som vanlig backsippa 

(VU), backtimjan (NT), gråfibbla, backnejlika, gökärt, ärenpris, gulmåra och liten blåklocka. I 

det glesa trädskiktet förekommer björk och gran och i buskskiktet finns en och fläder. 

Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 1,0 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: vanlig backsippa (VU), backtimjan (NT), ormvråk, buskskvätta (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 493 * 
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Vid Bergsgården ligger en våtmark med öppen myr och skogsbevuxen myr i kanter. 

Trädskiktet domineras av tall, men inslag av gran och björk finns. Sparsamt med död som 

främst förekommer i kanterna av myren. Vegetationen domineras av tuvull, kråkbär, lingon 

och vitmossor. Vid våtmarksinventeringen klassades objektet klass 3. Objektet är något dikat 

och kantar till viss del jordbruksmark och barrskog med hygge. 

Area: 15,2 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 496 * 

Nordväst om Gullskog ligger en liten, svagt näringspåverkad betesmark med värdefullt 

trädskikt: två grova ekar och en grov hamlad ask med guldlocksmossa. Även en bok 

förekommer. Hassel finns i buskskiktet. I fältskiktet finns liten blåklocka, stor blåklocka, 

ärenpris, gökärt, svartkämpar, gråfibbla, blodrot, hirsstarr och prästkrage. Slåttergubbe (VU) 

är tidigare noterad men kunde inte återfinnas vid inventeringen 2016. 

Area: 0,7 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: guldlocksmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 499 

Natuvärdesobjekt 431 består till stor del utav öppen myr, gles bevuxen av senvuxna tallar. Naturtypen är en 
hänsynskrävande biotop och ingrepp som har avvattnande effekt (dikning, körning med tunga fordon) bör 
undvikas för att bibebålla den öppna ytan och förhindra igenväxning. 
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Objektet utgörs av lövnaturskog vid Bäckaholm med asp, vårtbjörk och gran. Gammal asp 

och björk allmänt-rikligt förekommande, vissa av asparna har bohål. Odlingsrösen finns och 

området är tidigare betat. Stora värden finns för fågellivet. Ett hygge kantar skogen i söder, 

annars domineras närområdet av jordbruksmark. 

Area: 1,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 500 

Objektet utgörs av eknaturskog i bergbrant strax norr om Kleven. Inslag finns av gran och tall 

samt enstaka bok, lönn, lind, björk, rönn och hägg. Stort inslag finns av senvuxna ekar och 

gamla ekar. Döende träd, högstubbar, torrträd, lågor förekommer. Rikt på skrymslen. 

Rödlistade arter som pulverädellav (VU) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. 

Eknaturskogen är en del av ett komplex med flera mindre områden med löv i närheten av 

varandra, omgivna av yngre barrskog. Objektet blev klassat klass 3 under 

lövskogsinventeringen. 

Area: 2,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): pulverädellav (VU), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 501 * 

Objektet utgörs av öppen betesmark med värdefulla ekar i Borryd. I den södra delen 

förekommer några grova och gamla ekar med grynig filtlav. Här finns även ett antal grova 

hasselbuketter. Även enbuskar förekommer. I trädskiktet finns också ask, lönn, björk och 

rönn. Död ved förekommer i liten omfattning. I betesmarken finns vissa hävdgynnade arter 

som liten blåklocka, ärenpris, stenmåra, fläcknycklar, grönvit nattviol, gökärt, ängsfryle och 

hirsstarr. Bitvis dominerar ohävdsarter. I den norra delen finns ett parti som är tydligt 

kvävepåverkat med skräppor, veketåg, smörblomma och örnbräken. Hävden är överlag 

måttlig. Slåttergubbe (VU) kunde inte återfinnas vid inventeringen 2016. 

Area: 1,7 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: grönvit nattviol, fläcknycklar, grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: stenmur 

 

Naturvärdesobjekt 502 

Norr om Kleven ligger en gransumpskog med inslag av glasbjörk samt enstaka klibbal, tall, ek, 

asp och ask. Lövträdssocklar är allmänna. Här finns även allmänt med lågor av gran och 

lövträd, senvuxna granar, högstubbar av björk och talltorrakor. Rödlistade arter som 

stubbtrådmossa (NT) och vedtrappmossa (NT) har tidigare noterats. Gransumpskogen är en 

del av naturreservat.  

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): stubbtrådmossa (NT), vedtrappmossa (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 503 
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Norr om Kleven ligger en eknaturskog, tidigare beteshävd, vid en torprest, där fläckar med 

gräsmarksväxter finns kvar. Inslag av björk finns, liksom enstaka gamla askar och lindar som 

är hamlade. Döende träd, torrträd och lågor förekommer. Flera rödlistade lavar förekommer 

såsom blek kraterlav (VU), almlav (VU), lunglav (NT) och grynig filtlav (NT). Eknaturskogen 

tillhör naturreservat. Avverkning har skett i anslutning till objektet. 

Area: 3,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): blek kraterlav (VU), almlav (VU), lunglav (NT), grynig 

filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 504 

Objektet utgörs av eknaturskog norr om Kleven. Inslag av gran samt enstaka rönn och björk 

finns. Torrträd, grova liggande grenar, lågor och senvuxna ekar förekommer tämligen 

allmänt. Lunglav (NT) har noterats. Skogen tillhör naturreservat.  

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 511 

Objektet utgörs av lövskogslund intill Storasjöns norra strand, norr om Sjöbo. Ek och asp 

dominerar med inslag av björk och enstaka lönn, lind, sälg, rönn och apel. Gamla aspar är 

allmänna, även sparsamt med gammal ek, sälg och lind. Lågor och torrträd förekommer. 

Rödlistade arter som oxtungssvamp (NT) och grynig filtlav (NT)har noterats. Objektet har 

odlingsrösen. Mindre väg genomskär objektet i nord-sydlig riktning. 

Area: 5,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): oxtungssvamp (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 513 * 

Objektet utgörs av mestadels öppen betesmark vid Borryd. Marken är måttligt-välhävdad. I 

trädskiktet förekommer enstaka apel och tall samt ett dött stående träd. Buskskiktet utgörs 

av en och ung gran. Flera odlingsrösen förekommer. Förhållandevis artrik hävdgynnad flora 

finns med slåttergubbe (VU), jungfrulin, fläcknycklar, gråfibbla, liten och stor blåklocka, 

blodrot, ärenpris, gökärt, käringtand, blåsuga, ängsvädd, hirsstarr, stagg, gulmåra och 

krypvide. 

Area: 1,1 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: fläcknycklar, slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 514 
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I Bråtås ligger en naturskogsartad ekskog med riklig förekomst av grova träd. Enstaka ask, 

asp, lind, lönn och fågelbär finns. Hamlad lind och lönn förekommer vid gården i norr. 

Gammal ek är allmänt, även gammal asp och lind. Torrträd och hålträd förekommer. Grynig 

filtlav (NT) har noterats. Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 2–3, och 

objektet står under biotopskydd (förutom den norra delen).  

Area: 2,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 515 

Norr om Lidagården ligger ett lövträdsrikt skogsbryn i stark sluttning ned mot åkrarna runt 

Ätran. Ek, gran och asp, enstaka rönn, sälg, björk, bok och lind finns. Senvuxna ekar, 

högstubbar. Lågor är allmänna, även klen död ved. Block förekommer. Den västra delen 

kantar jordbruksmark, och den östra delen kantar hygge. 

Area: 0,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 518 

Kring det övergivna torpet Grävingsås står flera gamla ekar och lindar. Även björk, ask och 

apel förekommer. Enstaka torrträd förekommer. Objektet omges helt av avverkade ytor. 

Area: 1,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 521 * 

Vid Backen ligger Svartemossen och Brede mad. De centrala delarna utgörs av öppen myr 

samt följer ett naturligt vattenflöde som varierar i form och bildar b.la höljor och fuktdråg. 

Bitvis hittas lösbottnar. I kanterna finns skogsbevuxen myr med dominans av tall samt inslag 

av gran och björk. Andelen gamla träd är låg och förekommer främst i form av senvuxna 

tallar. Död ved förekommer sparsamt. Markskiktet består till stor del av blåtåtel, flaskstarr, 

trådstarr, myrlilja, tuvull, blodrot, pors, vitag, ängsull, tranbär, rosling, skvattram och 

vitmossor. Borsttåg (NT) har tidigare noterats men kunde inte återfinnas vid inventeringen 

2017. 

Hydrologisk påverkan från skogsvägar och dikning finns.  

Area: 88,4 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 523 
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Vid Gammalsjö ligger en trädklädd betesmark, som är öppnare i norr. Rikligt med grova träd 

finns. Ek dominerar med inslag av bok, lind och vårtbjörk. Gamla ekar är allmänt, även 

enstaka gammal lind och björk. Lågor förekommer sparsamt. Rödlistade arter som lunglav 

(NT) och grynig filtlav (NT) har noterats. Betesmarken är del av naturreservat och riksintresse 

för naturvård. Objektet kantar jordbruksmark och barrskog.  

Area: 3,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 
Naturvärdesobjekt 524 

Vid Gammasjö ligger en naturskog med ek och tall, inslag av björk samt enstaka gran, lind 

och lönn. Rikligt med grova träd finns. Skogen angränsar till Fegens norra strand. Gammal ek, 

tall och björk allmän-rikligt, döende träd, torrträd och lågor sparsamt. Lodytor förekommer. 

Rödlistade arter såsom grynig filtlav (NT), flytsäv (VU) och strandlummer (NT) har tidigare 

noterats. Naturskogen omges av jordbruksmark, dock finns det flera områden med lövskog 

och betesmarker med löv i omgivningen. Objektet står under biotopskydd, är del av 

naturreservat och är riksintresse för naturvård. 

Area: 1,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), flytsäv (VU), strandlummer (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 525 

Vid Gammalsjö ligger en ädellövskog vid Västra Fegens norra strand. Ek dominerar över bok, 

björk och lind. Enstaka tall förekommer. Rikligt med grova träd. Området betas. Gammal ek 

finns rikligt, gammal lind tämligen allmän. Enstaka mulmträd förekommer. Rödlistade arter 

som oxtungssvamp (NT) och lunglav (NT) har tidigare noterats. Objektet kantar ekskog samt 

jordbruksmark.  Ädellövskogen har naturvårdsavtal, är del av naturreservat samt är ett 

Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. 

Area: 1,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): oxtungssvamp (NT), lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 527 

Vid byn Trollås ligger igenväxande lövängar och ädellövnaturskog med ek, asp, lind och 

glasbjörk samt enstaka ask, bok, lönn, oxel, rönn och apel. Ett stort antal gamla hamlade 

lindar, även hamlad björk förekommer. Gammal ek och hassel finns. Rödlistade arter som 

grynig filtlav (NT) och blek kraterlav (VU) har tidigare noterats. Objektet har naturvårdsavtal, 

är del av naturreservat samt är riksintresse för naturvård. Under lövskogsinventeringen 

klassades objektet klass 2. En väg genomskär i nord-sydlig riktning.  

Area: 12,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), blek kraterlav (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 528 
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Öster om Kvarntorpet ligger en alsumpskog kring bäck som leder till Agnsjön. Inslag av björk 

finns samt enstaka gran och tall. Enstaka senvuxna granar. Rikligt med alsockar, även håliga 

alar förekommer. Objektet kantar våtmark, och omgivningen domineras av barrskog med 

viss produktion. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), blek kraterlav (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 530 

Objektet utgörs av liten, svagt hävdad betesmark vid Läggared. Viss igenväxning finns. 

Fältskikt med blodrot, blåsuga, gökärt, smörboll, svartkämpar, vårbrodd och ängsvädd. Frisk-

fuktig mark, med delvis svag-tydlig kvävepåverkan. Enstaka värdefull ek och sälg. Objektet 

kantar jordbruksmark och ung barrskog (med visst lövinslag). 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): smörboll 

Generellt biotopskydd: - 

 
Naturvärdesobjekt 538 

I en betesmark och längs vägen vid Kartsnäs står ett flertal hamlade gamla askar samt gamla 

lönnar, ek, enstaka apel och fågelbär. Mulmträd förekommer. Här finns flera rödlistade lavar 

såsom lunglav (NT), grynig filtlav (NT), blylav (EN), skrovellav (NT), läperlappslav (NT) och 

olivbrun gytterlav (NT). Betesmarken är gårdsnära och kantar till viss del hyggen. Under 

lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2.  

Area: 1,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): smörboll, lunglav (NT), grynig filtlav (NT), blylav (EN), 

skrovellav (NT), läperlappslav (NT), olivbrun gytterlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 542 

Vid Handbynäs ligger en lövnaturskog med ek, ask, klibbal och glasbjörk samt enstaka rönn, 

alm, sälg och gran. Enstaka jätteträd förkommer. Lågor och grova liggande grenar finns. 

Enstaka sälg på socklar. Lunglav (NT) har tidigare noterats. Under lövskogsinventeringen 

klassades skogen som klass 2. Objektet kantar jordbruksmark och barrskog. 

Area: 1,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 543 
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Väster om Strandsjönäs ligger en gransumpskog med enstaka vårtbjörk, klibbal, sälg, rönn 

och asp. Rörligt markvatten, hög och jämn luftfuktighet. En bäck i den östra kanten ansluter 

till Lysjön. Gammal senvuxen gran är allmänt förekommande, och klen död ved finns i måttlig 

mängd. Området har värdefull kryptogamflora. Jord- och skogsbruksmark dominerar 

omgivningen.  

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 544 

Norr om Sandsjönäs ligger en lövskogslund i nordvästsluttning med hög och jämn 

luftfuktighet. Ask och ek dominerar, med inslag av klibbal och björk, enstaka asp, gran, 

hassel, hägg och rönn. I fältskiktet har tidigare noterats blåsippa, gullpudra och bäckbräsma. 

Norra delen av objektet ansluter till skogsbruksmark med ung barrskog och hygge, i söder 

ligger jordbruksmark. Under lövskogsinventeringen klassades lunden klass 2. 

Area: 4,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): blåsippa, gullpudra, bäckbräsma 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 546 * 

I Björlida ligger en öppen betesmark med svag-måttlig hävd. Några grova ekar förekommer, 

liksom björk. Buskskikt med en och uppväxande gran. Runt ett fuktstråk i objektets centrala 

del har gallring skett, och där finns gott om björksly. Det sydvästra hörnet av marken är 

tydligt kvävepåverkat, men övriga delar är i stort sett opåverkade. Slåttergubbe (VU), 

ängsvädd, blodrot, grönvit nattviol, gråfibbla, gökärt, ärenpris, stenmåra, krypvide och 

käringtand förekommer i fältskiktet.  

Area: 1,2 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 548 * 
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Nordväst om Hultet ligger Blekasjömossen som är ett mycket varierande objekt med kärr, 

holme, myr och större delen skogsbevuxen myr dominerad av tall. Mycket åldersvariation 

b.la med sena och småvuxna tallar förekommer och i det södra området hittas tallar upp till 

250 år och flera över 200 år. Skogen har lövinslag (björk) samt gran, både återväxt och äldre 

träd med gammelgranlav. Äldre spår av småskaligt skogsbruk hittas i form av gamla stubbar 

m.m. Stående död ved, torrakor och högstubbar förekommer. I markskiktet hittas klockljung, 

ljung, odon, blåbär, lingon, hjortron, tuvull, kråkbär, pors, skvattram, och kallgräs. I 

bottenskiktet hittas björnmossa, vitmossor (b.la granvitmossa), västlig hakmossa, husmossa, 

kammossa och renlav. Även blek ostronmussling, vanlig flarnlav, svart spiklav och spiklav sp. 

finns och tranfjäder hittades. 

Kalhyggen angränsar i olika riktningar och en traktorväg går över objektet vilket har en 

negativ påverkan på dess naturlighet. 

Area: 38,5 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: trana, västlig hakmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 551 * 

Frisk-fuktig betesmark vid Björlida. Marken är mestadels öppen men enstaka ek, björk och 

sälg förekommer. Svagt-måttligt hävdad och mest opåverkad. I fältskiktet finns ett antal 

hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), ängsfryle, svinrot, vårbrodd, liten blåklocka, 

gråfibbla, ängsvädd, krypvide, stagg, blodrot, gökärt, hirsstarr och svartkämpar. Flera 

odlingsrösen och stenmurar förekommer. 

Area: 1,4 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 552 

Objektet utgörs av örtrik allund längs bäck vid Björkås. Stort inslag av glasbjörk och ask samt 

enstaka asp, sälg och ek. Lågor förekommer sparsamt. Området är översilat. Objektet kantar 

tjärn, och närområdet domineras av produktionsskog (barr). 

Area: 3,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 553 * 

Söder om Björlida ligger ett betat skogsbryn i sluttning. Marken är torr-frisk med ett glest 

trädskikt av björk, ek, rönn och gran. Buskskiktet utgörs av hassel. Marken är välhävdad och 

sambetas med skogen väster om samt skiftena öster om. I fältskiktet återfinns bland annat 

slåttergubbe (VU), svartkämpar, stenmåra, ärenpris, liten blåklocka, ängsvädd, blodrot, 

gråfibbla, gökärt och kärleksört. 

Area: 0,3 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

Naturvärdesobjekt 554 
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Ädellövträd vid torprest vid Björkås. Lönn, ask, sälg, glasbjörk, enstaka ek och apel. Enstaka 

hamlade lönnar. Gammal lönn och ask allmänt förekommande. Grynig filtlav (NT) har 

tidigare noterats. Här finns rikligt med bärande buskar. Jordbruksmark och barrskog omger 

objektet.  

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 557 * 

Blandsumpskog sydväst om Borgåsen med tall, klibbal, gran och björk. Medelålders träd 

dominerar, och enstaka gamla träd förekommer. Död ved finns bitvis allmänt. Naturliga 

bäckflöden går genom objektet och omges av rikliga bestånd med missne. Andra arter i 

objektet är till exempel slidstarr, bäcknate, strandlysing, vattenklöver, ängsull och vitmossor. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Det är viktigt att 

avsätta en skyddszon runt objektet, för att undvika att exempelvis framtida 

skogsavverkningar får en uttorkande påverkan på objektet. Åtgärder som ökar mängden död 

ved är positiva för naturvärdet. 

Area: 2,5 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: västlig hakmossa, långfliksmossa, missne  

Generellt biotopskydd: - 

 
Naturvärdesobjekt 558 

Söder om Lövhult ligger en källpåverkad lövskog i nordvästsluttning. Klibbal, gran, glasbjörk 

och ask samt enstaka asp och ek finns. Högstubbar, lågor och torrträd är allmänna. 

Lövträdssocklar förekommer sparsamt. Närområdet består av lövskog och ung barrskog. 

Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 3. 

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 566 * 

Objektet utgörs av brant östsluttning norr om Överlida som domineras av gran men som på 

lägre delar övergår i lövskog med bok, ek, björk och klibbal. Gamla träd förekommer allmänt 

och mängden död ved är riklig. Omgivningarna präglas av unga barrskogsbestånd och 

tomtmark. Vegetationen utgörs av arter som väggmossa, husmossa, blåbär, skogsstjärna, 

harsyra och stor kvastmossa. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Det är positivt om 

mängden död ved kan ökas ytterligare. 

Area: 2,2 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: krushättemossa, västlig hakmossa, långfliksmossa, kambräken 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 571 
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Söder om Udden ligger en mycket liten del av myrkomplexet med Bragnusmosse och 

Tranåsamossen, inom kommunen. Denna del är glest skogsbevuxen och förhållandevis 

orörd, men skogsbruk förekommer i omgivningen och närområdet. Hela komplexet som 

objektet är en del av, klassades som klass 1 under våtmarksinventeringen och är riksintresse 

för naturvård. 

Area: 2,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 572 * 

Objektet utgörs av mager betesmark vid Ararp som sambetas med gammal åkermark. 

Objektet består av en glest trädklädd kulle med ek, björk, asp och apel samt enbuskar. 

Marken är torr-frisk, och mindre partier är svagt näringspåverkade. Hävden är måttlig. I 

söder finns flera fina, torra varma sydsluttningar. Slåttergubbe (VU), backtimjan (NT), liten 

blåklocka, gökärt, svartkämpar, ärenpris, gråfibbla, vårbrodd, käringtand, ängsvädd, 

prästkrage, ängsfryle, blodrot och äkta johannesört förekommer bland annat. 

Area: 1,2 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), backtimjan (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 573 

Öster om församlingshemmet i Sexdrega finns en trädmiljö med flera grova askar (varav ett 

jätteträd), en lönn och ett par balsampopplar (varav ett jätteträd). Under 

lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2. 

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), guldlocksmossa, fällmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 574 

Objektet utgörs av lövskog vid Skogsgården. I söder finns ädellövnaturskog med ek, 

glasbjörk, klibbal, ask samt enstaka asp, alm, rönn, gran och hägg. Gamla ekar och askar, och 

rikligt med grova träd samt död ved förekommer. I öster ligger en klibbalsumpskog vid bäck 

med senvuxna träd. Rödlistade arter som grynig filtlav (NT), desmeknopp (NT) har tidigare 

noterats. I den norra delen av objektet ligger en vägkorsning med vägar som korsar objektet. 

Hygge kantar lövskogen i söder. Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2–3. 

Area: 4,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), desmeknopp (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 578 
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Objektet utgörs av betesmark vid Stomsberg, som troligen är en gammal slåtteräng, dock ej 

särskilt artrik. Blåsuga, gökärt, mandelblomma, svartkämpar och vårbrodd finns. Igenväxande 

med veketåg och örnbräken. Enstaka värdefulla ek och lönn. Även alm, asp, björk, och gran 

hittas. Objektet ligger i gårdsnära miljö och kantar jordbruksmark samt skog. 

Area: 0,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 579 * 

Objektet utgörs av ohävdad betesmark stadd i igenväxning vid Boderås. Mycket uppslag av 

björksly förekommer. I marken finns flera värdefulla ekar, som dock är hotade av den 

pågående igenväxningen. Här finns ännu relativt gott om hävdgynnade arter som 

slåttergubbe (VU), ängsvädd, backtimjan (NT), stagg, grönvit nattviol, rotfibbla, vårbrodd, 

blodrot, gökärt, ärenpris, liten blåklocka, käringtand och svinrot. Signalarterna sotlav och 

rostfläck finns på några av ekarna. 

Area: 1,7 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, backtimjan (NT), rostfläck, sotlav 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 580 

Vid kyrkogården i Sexdrega står ett tjugotal värdefulla lönnar, askar och lindar varav en del är 

hamlade. Läderlappslav (NT) förekommer på nästan alla träd, även flera andra rödlistade 

lavar har noterats.  

Area:  1,0 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: grynig filtlav (NT), lunglav (NT), läderlappslav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 581 * 

Objektet utgörs av ädellövskog vid Överlida med ek, alm, lönn, ask, lind, hassel, björk, sälg 

och hägg. Sparsamt med gamla träd och död ved förekommer, någon grov ek finns dock. 

Källpåverkat parti med fuktälskande flora finns centralt i objektet. I fältskiktet växer arter 

som majbräken, älgört, kärrfibbla, läkevänderot, vitsippa, nejlikrot, liljekonvalj och 

kambräken. Lunglav (NT) är känd ifrån området, men kunde inte återfinnas vid inventeringen 

2016. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Behov finns dock av 

att försiktigt frihugga de större ekarnas kronor, så att ekarna kan utvecklas till gammelträd. 

Åtgärder som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet. 

Area:  0,7 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: krushättemossa, västlig hakmossa, kärrfibbla, kambräken 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

Naturvärdesobjekt 582 
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I Sjötorp ligger en liten del av Bragnumsmosse som är ett stort myrkomplex öster om 

kommungränsen. Myren är skogsbevuxen med liten göl. Dike från jordbruksmark korsar 

objektet i de centrala delarna, och mynnar i göl.  Myren kantar även Locksjön där marken är 

fuktigare. Bragnumsmossen (inklusive naturvärdesobjektet 282) klassades som klass 1 vid 

våtmarksinventeringen och är riksintresse för naturvård.  

Area: 2,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 586 * 

Objektet utgörs av öppen betesmark vid Ängalund som ingår i större fålla. Allmän förekomst 

av arter som veketåg och smörblomma tyder på högre näringsrikedom. I övrigt består 

vegetationen av arter som stagg, hundstarr, ängsviol, harstarr, blodrot, svartkämpe och 

stjärnstarr. Borsttåg (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 

2016. 

Area: 0,3 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 587 * 

Objektet utgörs av i huvudsak öppen betesmark vid Öbranstorp med enstaka förekomst av 

hävdpräglade träd och buskar. Berg, odlingsrösen och stenmurar förekommer. Floran är 

hävdgynnad med arter som slåttergubbe (VU), ängsvädd, svinrot, jungfrulin, hirsstarr, stagg, 

knägräs, gökärt och blodrot. Objektet ingår i två olika betesfållor. 

Area: 0,9 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 589 

Objektet utgörs av betesmark intill Ryasjön, vid Sjöbo, med torr-fuktig mark. Blodrot, 

gråfibbla, rotfibbla, stenmåra, veketåg och örnbräken förekommer. Glest träd- och buskskikt 

med björk, al, asp, rönn, en, pors och viden. Svag hävd, opåverkad av produktionshöjande 

åtgärder. Klassad klass 3 under lövskogsinventeringen. Det ligger flera betesmarker med 

lövinslag runt Ryasjön, vilket står ut från omgivningen vilken domineras av produktionsskog 

(barr). 

Area: 1,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 594 



 

 

  

Naturvårdsplan Svenljunga 2015–2017 Sida 93 av 

174 

Norr om Gunnboås, helt omgiven av skog, ligger en betesmark vid torpmiljö, som inte är 

särskilt artrik men välhävdad. Blodrot, blåsuga, gökärt, liten blåklocka, prästkrage, stenmåra, 

svartkämpar, vårbrodd förekommer, liksom enstaka värdefull ek, lönn och rönn. Marken är 

opåverkad. I söder ligger det en göl strax utanför objektet, annars domineras omgivningen av 

produktionsskog med flera hyggen. 

Area: 1,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 596 

Objektet utgörs av liten, frisk-fuktig betesmark vid Lilla Snärsbo. Hirsstarr, knägräs, krypvide, 

skräppor, smörboll, stagg, stenmåra, svinrot, veketåg, älggräs och ängsvädd förekommer. 

Enstaka al, björk, en och viden finns. Välhävdad mark, ingen-svag kvävepåverkan. Dike 

genomskär objektet i sydöstlig riktning. Betesmarken är omgiven av jordbruksmark. 

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): smörboll 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 597 

Objektet utgörs av liten, halvöppen betesmark väster om Lilla Snärsbo. I trädskiktet finns ek, 

björk och tall. Välhävdad, torr-frisk och i princip opåverkad mark. I fältskiktet återfinns 

gulmåra, knägräs, revfibbla, stenmåra samt rikligt med ängsvädd. Objektet omges av 

jordbruksmark, men det ligger även flera betesmarker med lövinslag i omgivningen. 

Area: 0,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 598 * 
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Norr om Aspelund ligger St. Sjömossen som är ett varierande objekt med blandsumpskog, 

lövsumpskog med klibbal och glasbjörk samt öppen myr med bladvass och trådstarr. Även 

ett litet laggkärr dominerat av björk, med flaskstarr och vattenklöver, finns, och en liten höjd 

som kantar kärret har även ett fåtal enar. Objektet är delvis beläget vid Apelnässjöns norra 

strandkant. I den sydöstra delen finns en höjd med blandskog bestående av gamla granar 

och asp, även enar finns här. Allmänt med död ved och lågor finns i olika nedbrytningsstadier 

samt torrakor. Den döda veden är även i varierande i ålder, med både äldre och yngre träd, 

och trädslag. Naturlig hydrologi med utrinningsområde som leder till kärret. En bäck 

meandrar naturligt med strömmande och lugna partier, dock med ett dike som ansluter sig 

till den. I markskiktet hittas ljung, tuvull, klockljung, blåbär, kråkbär, tranbär, lingon, pors och 

kärrtistel. Även blåtåtel och kärrsilja finns i de mer öppnar markerna. Vitmossor, blåmossa, 

björnmossa och renlav påträffas.  Eldticka, fnösketicka, björkticka, blåticka, trollsmör, svart 

spiklav, gammelgranslav, sprängticka, brundpudrad nållav (NT) och vednål förekommer. 

Insektsgnag från större märgborre, vågbandad barkbock och tallbock hittas.  

Kalhyggen angränsar i olika riktningar med direkt påverkan på området (ingen skyddszon), 

och bilväg korsar objektet. Småskaligt skogsbruk med plockhuggning, dock ej i någon större 

utsträckning, och högstubbar har lämnats. 

Area: 32,7 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: brunpudrad nållav (NT), vågbandad barkbock 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 599 

Öster om Aspelund ligger ett litet område med gamla lövträd vid en torpruin. Glasbjörk och 

asp dominerar med stort inslag av tall samt enstaka apel, hägg och gran. Lågor förekommer 

sparsamt. Området har även kulturhistoriska värden. Rödlistade arter som grynig filtlav (NT) 

och olivbrun gytterlav (NT) har tidigare noterats. En väg skär objektet i sydostlig riktning. 

Omgivningen domineras av skog. 

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), olivbrun gytterlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 600 

Objektet utgörs av litet område vid en torprest med gammal lönn och sälg. Även glasbjörk 

och enstaka gran förekommer. Grynig filtlav (NT) har noterats. Omgivningen består till stor 

del av produktionsskog och hyggen, samt skogsbevuxna våtmarker. 

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 613 * 
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Vid Övre Klägghult ligger Ammamossen som till viss del är glest skogsbevuxen myr, men 

öppen myr dominerar. Trädskiktet består till största delen av senvuxna, små tallar av hög 

ålder men även inslag av gran och björk finns. Stora ytor är helt trädfria. Död ved 

förekommer sparsamt till allmänt. Objektet är relativt orört, förutom en kraftledning som 

korsar objektet i söder, och har bitvis välutvecklade sträng- och höljstrukturer. Området har 

höga värden för fågellivet och myrtyperna är representativa för regionen. Markskiktet 

domineras av myrlilja, pors, vass och blåtåtel. Inom objektet påträffades även kungsfågel 

(VU), tjäder och buskskvätta (NT). Storspov (NT) är känd från området, men kunde inte 

återfinnas vid fältbesöket 2017. Vid våtmarksinventeringen klassades objektet som klass 1, 

och det är även ett Natura 2000-område samt riksintresse för naturvård. 

Area: 397,0 ha 

Naturvärdesklass: 1  

Naturvårdsarter: kungsfågel (VU), tjäder, buskskvätta (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 614 

Naturvärdesobjekt 613 har flera senvuxna och krumma tallar som kantar öppen myr. Tallen är även viktig föda 
för tjäder, en art som påträffades vid fältbesöket 2017. 
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Vid Eriksberg ligger en glest trädklädd betesmark med ask, asp, björk, ek, gran, hassel, hägg, 

lönn och rönn, som är tydligt stenbunden. Arter som hirrstarr, knägräs, krypvide, revfibbla, 

stagg, stenmåra och ängsvädd förekommer. Svag-välhävdad med ingen eller svag 

kvävepåverkan. Betesmarken kantas till största delen av ung produktionsskog (barr) och 

lövskog/blandskog. 

Area: 2,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 615 

Vid Strömsberg ligger en granskog i sluttning med en källa. Enstaka asp, ek, tall och björk. 

Block, lågor och högstubbar är allmänna. Längre upp övergår sluttningen i en rasbrant. Här 

finns stort inslag av ek och rikligt med död ved: högstubbar, klen död ved, lågor av lövträd. 

Granskogen kantas till stor del av produktionsskog i form av hyggen och ung barrskog. 

Objektet har biotopskydd. 

Area: 4,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 616 

Objektet utgörs av källpåverkad granskog vid Strömsberg. Enstaka glasbjörk förekommer. 

Stort inslag av senvuxna träd. Lågor av gran finns sparsamt. Hyggen förekommer tätt inpå 

granskog, vilken även omges utav produktionsskog.  

Area: 0,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 617 

Objektet utgörs av myr vid Götabäcken, väster om Boda. Både öppen och skogsbevuxen myr 

finns, och i norr ligger tjärnen Lilla Ässjö. Myren är relativt opåverkad förutom väg som 

korsar objektet centralt. Omgivningen har flera myrar och våtmarker som bildar ett stort 

komplex. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 1. 

Area: 73,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 620 
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Objektet utgörs av gransumpskog nordost om Hultaberg. Stort inslag finns av gamla 

senvuxna granar och enstaka gamla tallar. Även glasbjörk och klibbal förekommer. Hög och 

jämn luftfuktighet. Lågor och torrakor är sparsamt förekommande. Objektet fortsätter 

utanför kommungräns. Sumpskogen kantar hygge i väst, med liten – obefintlig skyddszon.   

Area: 0,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 622 

Objektet utgörs av lövnaturskog väster om Österlid. I trädskiktet finns gran, asp, vårtbjörk 

och ek samt enstaka rönn, tall och klibbal. Gammal asp och ek ärallmänt förekommande. Här 

finns håliga träd, högstubbar och lågor. Rik hänglavsförekomst finns. Odlingsröse 

förekommer. I omgivningen förekommer framför allt barrskog, men även områden med 

lövskog finns sydväst om objektet. Under lövskogsinventeringen klassades skogen som  

klass 3. 

Area: 1,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 624 

Objektet utgörs av hagmarksskog med upphörd beteshävd vid Ånarp. Ask och ek samt 

enstaka gran förekommer. Gammal ask är allmänt förekommande, och gammal grov gran 

sparsamt förekommande. Rödlistade arter som lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har 

noterats. En källa och rännilar finns. Rikligt med grova träd. 

Area: 2,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 625 

Objektet utgörs av öppen betesmark intill Kolarpasjön, vid Kolarp som är välhävdad, med 

ingen-svag kvävepåverkan. Enstaka al, asp, björk, en, gran, hägg, lind, lönn och rönn finns. 

Vanlig backsippa (VU), blodrot, gulmåra, hirsstarr, knägräs, revfibbla, ängshavre och 

ängsvädd förekommer. Omgivningen består till stor del av jordbruksmark med flera 

betesmarker. 

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vanlig backsippa (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 629 * 
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Objektet utgörs av vidsträckta mader vid Håvsjön, Håcksvik, med överlag måttlig-god hävd. 

De grunda vattenområdena domineras av lågstarrarter, bland annat hirsstarr. Här finns även 

bland annat blåtåtel, ängsull, stagg, gökärt, blodrot, liten blåklocka, ängsfryle, kärrviol och 

ängsvädd. Området är värdefullt för fågellivet. Vid fältbesöket noterades grågäss och 

enkelbeckasin. Maderna är mestadels öppna men en del yngre björk samt ek och al 

förekommer. Längs ån finns en hel del stående död al. Slåttergubbe (VU) är känd från 

området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 16,9 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: trana, buskskvätta (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 630 * 

Objektet utgörs av betesmark vid resterna av torpet Skogen, norr om Snärsås. Marken är 

mjukt kuperad och bevuxen av enstaka ek, björk, tall och en. Hävdgynnade arter som stagg, 

gråfibbla, käringtand, slåttergubbe (VU), liten blåklocka, blodrot, knägräs, hirsstarr, 

prästkrage, rotfibbla och gökärt finns. En mindre del av objektet gränsar till Torkelsjön. 

Area: 1,4 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 633 * 

Vid Skeppås ligger en betesmark som delvis är öppen och delvis är trädklädd. En torr 

sydsluttning i den östra delen är särskilt fin med bland annat backtimjan (NT). I marken 

förekommer enstaka riktigt grov ek med rostfläck och två grova sälgar varav en är hålig. Även 

lönn och björk finns. Marken är bitvis tydligt näringspåverkad medan andra delar är 

opåverkade. Svartkämpar, vårbrodd, liten blåklocka, käringtand, ängsfryle, gråfibbla, 

gulmåra, gökärt, svinrot och ärenpris finns i fältskiktet. Vanlig backsippa (VU), dvärglin (VU) 

och slåttergubbe (VU) kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016, men markägaren menar 

att enstaka exemplar av vanlig backsippa finns i betesmarken. 

Area: 1,4 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: backtimjan (NT), rostfläck 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 636 

Söder om Strömsberg ligger en granskogsklädd kanjondal, naturskogsartad, och rasbrant vid 

bäck. Stort inslag av klibbal, enstaka rönn, asp, ek och alm. Rikt på block, död ved som 

högstubbar, torrträd och lågor samt skrymslen. Gamla grova granar och gamla aspar är 

allmänt förekommande. Kanjondalen omges av hyggen i öst och väst. Den södra delen av 

objektet har biotopskydd.  

Area: 2,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 637 
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Väster om Holmarp ligger Trolle mosse vilken är till största del skogbevuxen, men partier 

med sumpskog förekommer. Tall dominerar. Mossen ansluter till flera tjärnar och omger till 

viss del Mossasjön. Vägdragning och dikning har gett svag lokal påverkan. Under 

våtmarksinventeringen klassades objektet klass 1. 

Area: 79,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 639 

Norr om Rocksberg ligger en liten del av Trolle mosse, söder om Sävsjön. Objektet är 

mestadels glest skogsbevuxen, men partier med sumpskog förekommer. Tall dominerar. 

Vägdragning och dikning har gett svag lokal påverkan och i vissa delar kantar objektet gamla 

hyggen/uppväxande barrskog. Del av objekt som har klassats klass 1 under 

våtmarksinventeringen. 

Area: 2,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 640 * 

Objektet utgörs av ohävdad, öppen betesmark vid Vrånglarp. Marken är frisk med både torra 

och fuktiga partier. En bäck rinner centralt i skiftet. Bäcken omges av fuktig mark med veke- 

och knapptåg och tistlar. Norr om bäcken finns bland annat en liten torrbacke intill en ruin 

efter en jordkällare där backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU) och gråfibbla växer. Övriga 

delar är under igenväxning och hyser enstaka hävdgynnade arter som liten blåklocka och 

gulmåra. Betesmarken är opåverkad av näringstillförsel. 

Area: 0,8 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: vanlig backsippa (VU), backtimjan (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 642 * 

Objektet utgörs av kuperad betesmark söder om Mjöbäck belägen på mindre åsar glest 

bevuxna av björk. Marken är i huvudsak torr och domineras av hävdgynnade arter som 

käringtand, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, stenmåra, slåttergubbe (VU), gråfibbla, 

blåsuga, knägräs och ängsvädd. Mindre delar av objektet ligger i anslutning till Högvadsån. 

Area: 1,6 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 644 * 
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Objektet utgörs av varierad och vidlyftig betesmark vid Snärsås som är bevuxen av 

spärrgreniga ekar och björkar samt lönn, vildapel, hagtorn, sälg, rönn och tall. Några ekar är 

grova. I norr finns delar som består av fukthed med typiska arter som borsttåg (NT), 

klockljung, myrlilja, granspira och hirsstarr. Även i övriga delar av området finns hävdgynnad 

flora bestående av exempelvis prästkrage, knägräs, ängsvädd, blodrot, vårbrodd och liten 

blåklocka. 

Area: 6,2 ha 

Naturvärdesklass: 1  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, granspira (NT), borsttåg (NT), sotlav, 

rostfläck 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse. 

 

Naturvärdesobjekt 645 * 

Objektet utgörs av gransumpskog norr om Häjderna, belägen längs naturlig bäck med stort 

inslag av klibbal och björk. Gamla träd och död ved förekommer allmänt. Gammelgranslav 

draperar flera av träden. I fältskiktet finns bland annat blåtåtel, kärrviol, frossört, flaskstarr, 

stjärnstarr, mannagräs och blåbär. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omkringliggande 

skogsbruk har skapat kantzoner mot objektet vilket påverkar luftfuktigheten negativt. Det är 

viktigt att avsätta en skyddszon runt objektet där skogsbruket bedrivs extensivt. Åtgärder 

som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet. 

Area: 0,7 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: missne, glansfläck, västlig hakmossa, långfliksmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 648 

Objektet utgörs av barrblandskog öster om Ringsås med tall och gran samt inslag av björk, 

rönn, ek, asp och sälg. Lågor och torrträd är rikligt förekommande. Block med mossfäll finns 

också. Objektet omges av jord- och skogsbruksmark, och i öst passerar Ätran. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 649 

Objektet utgörs av ohävdad betesmark vid Mårtenstorp, delvis trädklädd med gran, en, 

björk, sälg och tall. Mest opåverkad, frisk mark. I fältskiktet märks gulmåra, knägräs, 

prästkrage, revfibbla, stagg, stenmåra, ängshavre, ängsvädd och ögontröstar. Objektet 

omges av jord- och skogsbruksmark och vissa delar kantas av hyggen och uppväxande 

ungskog. 

Area: 2,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

Naturvärdesobjekt 650 * 
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Vid Råhagen ligger Mårtenstorpamossen vilken är en skogsbevuxen myr dominerad av tall. 

Inslag av gran och björk förekommer. Tall 100–110 år och död ved i form av lågor och 

torrakor i olika nedbryningsstadier finns, dock många yngre exemplar. Flera 

betesskadade/köldskadade träd hittas inom objektet. Åldersvariation på träd med föryngring 

av alla trädslag. Inom objektet hittas laggkärr/björksumpskog med stående vatten och 

allmän förekomst av död ved i form av lågor och torrakor, vissa något äldre exemplar (av 

flera trädslag). Även en liten öppen myr finns. Vegetationen består av tuvull, ljung, rosling, 

hjortron, lingon, blåbär, klockljung, odon och kråkbär. Även vitmossor, björnmossor, 

mattlummer, renlav, fnösketicka, björkticka, fjällig taggsvamp samt svart spiklav finns. 

Direkt påverkan av kalhyggen (f.f.a i nordvästra hörnet) utan skyddszon finns, dikning vid 

skogsväg i sydvästra delen, samt körskador igenom stora delar av objektet (med viss 

plockhuggning). Det går även en stor ledningsgata genom objektet (med b.la enar), samt 

mindre ledningsgator eller ”skövlade” vägar. 

Area: 33,6 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: mattlummer, fjällig taggsvamp 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 654 

Objektet utgörs av lövskogslund vid Ånarp med ek, björk och gran samt enstaka tall och 

rönn. Stort inslag av grova träd. Gammal ek förekommer allmänt. Lågor finns sparsamt. 

Enstaka gammal björk, sälg förekommer också. Gammal hassel finns allmänt. Under 

lövskogsinventeringen klassades lunden klass 2. Objektet omges av jord- och 

skogsbruksmark, men flera lövskogsområden ligger i närheten. 

Area: 2,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 655 

Sydöst om Österlid ligger en barrblandskog med gran, tall och vårtbjörk. I området finns 

rikligt med lågor av både gran och björk. Objektet kantar öppen myr och uppväxande hygge.  

Area: 0,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 657 

Objektet utgörs av hagmarksskog vid Totebo med ek och lind samt enstaka ask, rönn, björk 

och lönn. Enstaka hamlad lind och ask finns. Gammal lönn, ek, lind förekommer, den 

sistnämnda allmänt. Lunglav (NT) har noterats. En väg korsar skogen centralt. Objektet 

omges av jordbruksmark men ansluter även till lövskog. Under lövskogsinventeringen 

klassades skogen klass 2. 

Area: 0,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

Naturvärdesobjekt 658 
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Vid Almesabo finns en gårdsnära lövängsrest med hamlade askar och lindar. Även ek, björk 

och asp förekommer. Rikligt med grova träd finns. Området har stora botaniska värden och 

en värdefull kryptogamflora med bl.a. almlav (VU). Under lövskogsinventeringen klassades 

lövängen klass 2. Objektet omges av jord- och skogsbruksmark, men ansluter även till 

lövskog. En väg korsar objektet. 

Area: 3,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): almlav (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 665 * 

Vid Ängasjö ligger en svagt hävdad, glest trädklädd betesmark. Marken är svagt-tydligt 

kvävepåverkad med enstaka hävdgynnade arter som stenmåra, gökärt, blodrot och ärenpris. 

Marken har höga trädvärden med ett antal grova gamla träd av ek, lind och ask med grynig 

filtlav (NT) och guldlocksmossa. Även bok, gran och enbuskar förekommer. En gröngöling 

(NT) observerades under fältbesöket. 

Area: 2,3 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: grynig filtlav (NT), guldlocksmossa, gröngöling (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 667 * 

Objektet utgörs av halvöppen, mestadels opåverkad betesmark vid Stockhult. Små delar är 

svagt kvävepåverkade. Marken har tidigare varit äng men betas nu av häst. Slyuppslag 

förekommer på några platser. Den östra delen är välhävdad, medan delen väster om grusväg 

är svagt hävdad. Betesmarken är artrik med slåttergubbe (VU), backtimjan (NT), vanlig 

backsippa (VU), ängsvädd, gökärt, ängsskallra, hirsstarr, revfibbla, käringtand, grönvit 

nattviol, svartkämpar, svinrot, rotfibbla, ärenpris, gråfibbla, vårbrodd och liten blåklocka. I 

trädskiktet finns ek, asp, björk, lind och lönn, varav några är grova. Hassel förekommer i 

buskskiktet. 

Area: 3,8 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 669 

Vid Grobo ligger en sekundär ädellövnaturskog med ek, lönn, asp samt enstaka ask och björk. 

Rikligt med död ved och grova träd finns. Gammal ek, lönn och asp finns allmänt, även 

enstaka gammal ask. Högstubbar, döende träd och lågor förekommer också. Rödlistade arter 

som lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. Objektet omges främst av 

produktionsskog. 

Area: 3,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

Naturvärdesobjekt 671 * 
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Objektet utgörs av svagt hävdad, torr betesmark vid Moga. Trädskiktet med björk och rönn 

är relativt tätt vilket gör att floran är hänvisad företrädesvis till mindre skuggade partier. 

Bitvis förekommer också rikligt med sly av rönn. Liten blåklocka, gökärt, vårbrodd och 

ärenpris förekommer i fältskiktet men varken slåttergubbe (VU) eller vanlig backsippa (VU) 

kunde återfinnas vid inventeringen 2016. Några gamla björkar finns i objektet.  

Area: 1,1 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 680 * 

Objektet utgörs av mångformig trädklädd betesmark vid Kattarp som är indelad i fållor med 

varierande betestryck. Höga värden finns knutna till träd och buskskikt som utgörs av ask, ek, 

lönn, björk, lind, sälg, hassel, rönn, vildapel och tall. Spår av hamling finns på bland annat ask 

vilket tyder på att vissa delar har en historia som lövängar. Flera askar har dött i 

askskottssjuka. På fuktiga partier finns veketåg. Hävdgynnade arter finns spridda i objektet, 

exempelvis ängsvädd, stagg, liten blåklocka, blodrot, gråfibbla och hirsstarr. Slåttergubbe 

(VU) kunde inte återfinnas vid besöket, dock kunde inte hela objektet besökas på grund av 

begränsad tillgänglighet. 

Area: 10,7 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: hasselticka, rostfläck, lunglav (NT), grynig filtlav (NT), guldlocksmossa, 

klippfrullania 

Generellt biotopskydd: - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 682 

Naturvärdesobjekt 680 vid Kattarp hyser värdefulla ädellövsbestånd. Här påträffades flera skyddsvärda 

kryptogamer exempelvis lunglav, Lobaria pulmonaria, som är rödlistad i kategorin nära hotad (NT).  
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Vid Backgården ligger en lundartad ekskog med enstaka ask och asp. Gammal ask 

förekommer liksom torrträd. Här finns även odlingsrösen. Objektet omges till stor del av 

jordbruksmark och lövskog, men ansluter i norr till produktionsskog.  

Area: 1,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 683 

Vid Revesjö ligger en sekundär ädellövnaturskog i gårdsnära miljö, med ek, asp och björk. 

Gamla aspar är allmänt förekommande. Döende träd, lågor, högstubbar och torrträd finns 

också. Området betas, och fläckar med gräsmarksväxter förekommer. I en allé står b.la 

gammal ek och lönn. 

Area: 2,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  lunglav (NT), västlig njurlav (VU) 

Generellt biotopskydd: allé 
 

Naturvärdesobjekt 684 

Norr om Revesjö ligger en sekundär lövnaturskog, äldre skogsbete, med stora ornitologiska 

värden. Asp och ek finns samt enstaka rönn och lönn. Rikligt med gammal asp med bohål. 

Högstubbar, torrträd och lågor är sparsamt förekommande. En bäck rinner genom området. 

Objektet omges till största delen av jordbruksmark, och avverkning har skett i anslutning till 

skogen i sydöstra hörnet. 

Area: 2,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 
 

Naturvärdesobjekt 686 * 

Objektet utgörs av ohävdad betesmark intill Lillån, öster om Tångatorp. Längst i norr blöt-

fuktig, sedan torrt på liten yta, vilket övergår i näringspåverkad mark. Artrikt enbart på det 

lilla, torra partiet. Där förekommer slåttergubbe (VU), svinrot, stagg, ärenpris, gråfibbla, 

ängsvädd, blodrot, gökärt, liten blåklocka och stenmåra. I norr högväxt med älgört och 

starrar. Björk och klibbal står i kanten till ån samt i gränsen mot den blöta delen. Den södra 

delen domineras av ohävdarter som tuvtåtel och andra högväxta gräs samt brännässla. Även 

hallon förekommer. Backtimjan (NT) som tidigare har noterats från objektet kunde inte 

återfinnas vid inventeringen 2016. 

Area: 2,2 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 695 
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Vid Övergården ligger en liten torrbacke som är ohävdad sedan ett antal år. Vanlig backsippa 

(VU), gulmåra, knägräs, stenmåra, tjärblomster och ängshavre förekommer. Enstaka asp, 

björk, tall och hallonbuskar. Bitvis svag-tydlig näringspåverkan. Objektet omges av 

jordbruksmark. 

Area: 0,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vanlig backsippa (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 697 

Sydväst om Sjövik ligger en gransumpskog vid en källa i sluttning mot Kvarnsjön. Gran, tall, 

vårtbjörk, enstaka asp och klibbal. Gamla senvuxna granar allmänt förekommande. Området 

har rikligt med död ved, högstubbar av björk och granlågor. Knärot (NT) har tidigare hittats. 

Avverkningar har skett i nära anslutning. 

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): knärot (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 699 

Objektet utgörs av gransumpskog längs en bäck öster om Sjövik. Stort inslag av tall och 

glasbjörk. Gamla senvuxna granar är allmänt förekommande. Rikligt med död ved: lågor av 

barrträd och björk, talltorrakor. Enstaka kjolgranar finns. Objektet omges av skogsbruksmark 

med unga barrträd och hyggen. 

Area: 1,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 700 * 

Vid Kronogården ligger ett objekt dominerat av skogsbevuxen myr (tall), men inom objektet 

finns även göl och öppen myr med bäck som rinner igenom. Flera äldre tallar finns (155–165 

år, eventuellt även äldre), men en stor del är 80–100 år. Tall dominerar men även gran, björk 

och ett fåtal enar hittas. Måttligt med död ved, lågor och torrakor. Lingon, ljung, blåbär, 

tuvull, pors, bladvass, knapptåg och vitmossor dominerar. Även björkticka, klibbticka och 

blödticka finns. 

Stor dikespåverkan med flera diken åt många håll (gamla och nya diken). Kraftledningsgata 

och vägdragning går genom objektet. Även viss skötsel av skog förekommer då enstaka lågor 

var kapade. 

Area: 52,9 ha 

Naturvärdesklass: 3  

Naturvårdsarter: -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 702 * 
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Objektet utgörs av stenbunden lätt kuperad betesmark vid Siggebo som är glest bevuxen av 

spärrgreniga ekar och björkar samt en och hassel. Betestrycket är mycket gott, men trots 

detta finns det relativt stort uppslag av små granar. Marken är bitvis karg och domineras av 

hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, hirsstarr, vårbrodd, gökärt, stenmåra, liten 

blåklocka och käringtand. 

Area: 3,2 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, sotlav och rostfläck 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 708 

Öster om Ekåsen ligger en granskog med stort inslag av tall samt enstaka vårtbjörk och asp. 

Här förekommer rikligt med döda träd och högstubbar. Senvuxna granar är allmänt 

förekommande. Enstaka kjolgranar finns också liksom lågor och torrakor. Rödlistad art 

vedskivlav (NT) har noterats. Objektet omges av produktionsskog med flera hyggen. 

Area: 0,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vedskivlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 711 

Objektet utgörs av välhävdad, något större, betesmark vid Ölebo som är mest öppen med 

enstaka asp, ek, hassel m.m. I fältskiktet finns blåsuga, hirsstarr, jungfrulin, knägräs, 

revfibbla, rotfibbla, stagg, stenmåra och ängsvädd. Ingen-svag kvävepåverkan. Objektet 

kantar b.la ung barrskogsplantering och jordbruksmark. 

Area: 5,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 714 

Norr om Yttre Målhult, längs en skogsväg vid en torprest står flertalet gamla, grova hamlade 

askar och lönnar. Längre in i skogen finns även ek, klibbal, sälg, rönn, apel samt enstaka gran. 

Enstaka gamla sälgar förekommer. Rödlistade arter som lunglav (NT), grynig filtlav (NT), 

almlav (VU), västlig njurlav (VU), olivbrun gytterlav (NT) har tidigare noterats i området. 

Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2–3. Objektet omges av hyggen och 

produktionsskog, och avverkning ha skett i nära anslutning till och lite inom objektet. 

Area: 2,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT), almlav (VU), västlig 

njurlav (VU), olivbrun gytterlav (NT)  

Generellt biotopskydd: - 

 
 

 

 

Naturvärdesobjekt 716 * 
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Stor trädklädd betesmark vid Tussered. Ekar dominerar i norr, medan björk är det 

huvudsakliga trädslaget söder om vägen. Öppna partier förekommer också. Flera grova och 

gamla spärrgreniga ekar, även grova gamla björkar förekommer. Enstaka ek med 

oxtungssvamp, flera med rostfläck. Den största delen av betesmarken är opåverkad, men 

inslag av gammal åker med svag kvävepåverkan förekommer. Slåttergubbe (VU) är allmänt 

förekommande, liksom backtimjan (NT). Även liten blåklocka, vårbrodd, gråfibbla, ärenpris, 

svartkämpar, käringtand, gulmåra, gökärt, grönvit nattviol, prästkrage, ängsvädd, 

fläcknycklar och svinrot förekommer. Lunglav (NT) som tidigare har noterats från objektet 

kunde inte återfinnas vid inventeringen 2016. 

Area: 11,2 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, fläcknycklar, backtimjan (NT), rostfläck, 

oxtungssvamp (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 722 

Objektet utgörs av bäckravin vid Ätran, i höjd med Axelfors, som till större delen är bevuxen 

med lövskog. Dominerande trädslag är gråal, klibbal och hägg men även björk, rönn och gran 

förekommer. Fältskiktet är friskt med bl.a. majbräken, strutbräken, ormbär och älgört. 

Area: 0,03 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 724 

Objektet utgörs av lövsumpskog och lövnaturskog vid västvänd strandbrink till Ätran, i höjd 

med Axelfors. Vid en sidoravin i norr finns en källmiljö. Gråal, klibbal, sälg, gran, asp, 

vårtbjörk och alm förekommer. Rikligt med gammal sälg förekommer, samt enstaka gammal 

alm. Lågor och högstubbar är allmänt förekommande. Objektet kantar jordbruksmark. 

Area: 1,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 725 

Objektet utgörs av lövskogsklädd ravin söder om Axelfors kraftverk. Trädskikt med vårtbjörk, 

asp, rönn, hägg och sälg samt enstaka ek och tall. Rikligt med död ved finns som högstubbar 

av björk samt lågor. Rännilar förekommer också. Objektet kantar jordbruksmark och 

skogsbruksmark med b.la hyggen. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

Naturvärdesobjekt 726 
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Objektet utgörs av lövskogsklädd ravin söder om Axelfors kraftverk. Trädskikt med vårtbjörk, 

asp, rönn, hägg och sälg samt enstaka ek och tall. Rikligt med död ved som högstubbar av 

björk samt lågor. Rännilar förekommer också. Mindre hackspett har tidigare noterats. 

Objektet kantar jordbruksmark och skogsbruksmark med b.la hyggen. 

Area: 1,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): mindre hackspett (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 728 

Stora mossen vid Granåsen är en öppen-glest trädklädd större mosse. I kanterna är 

trädskiktet bitvis tätare. Strängstrukturer förekommer. En fastmarksholme med äldre 

barrskog finns i den norra delen av området. Myren är relativt orörd även om en väg har 

dragits igenom. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 1. 

Area: 219,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 729 

Objektet utgörs av svagt hävdad, frisk betesmark vid Granåsen. Torra samt fuktiga partier 

förekommer. Arter som borsttåg, hirsstar, knägräs, prästkrage och stenmåra förekommer. 

Enstaka björk, gran, tall och enbuska finnsr. Ett småvatten finns också. Betesmarken kantar 

b.la skogsbruksmark med ung barrskog. 

Area: 1,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 734 

Objektet utgörs av artrik betesmark vid Tittebo med bl.a slåttergubbe (VU), slåtterfibbla 

(VU), granspira (NT), hirsstarr, darrgräs, jungfrulin, fläcknycklar, svinrot och stagg. Större 

delen hävdas med bete förutom en mindre del i den nordvästra kanten. Objektet omges av 

jordbruksmark. Betesmarken är ett Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. 

Area: 2,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 1 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fläcknycklar, granspira (NT), slåttergubbe (VU), 

slåtterfibbla (VU),  

Generellt biotopskydd: - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Naturvårdsplan Svenljunga 2015–2017 Sida 109 av 

174 

Naturvärdesobjekt 736 

Objektet utgörs av trädklädd betesmark vid Riskulla med gamla träd, främst asp och björk. 

Flera aspar med bohål finns. Arter som blåsuga, hirsstarr, kaprifol, knägräs, stagg, ängshavre 

och ängsvädd förekommer, liksom enstaka ängssvampar. Svag-välhävdad. Objektet omges 

främst av jordbruksmark. 

Area: 2,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 744 

Objektet utgörs av granskogsklädd bäckdal kring Harrbäcken, norr om Flenstorp. Enstaka 

klibbal och tall finns. Skogen är källpåverkad och bäcken meandrar genom den. Mosstäcket 

är ymnigt. Lågor förekommer rikligt, även naturliga stubbar och rotvältor finns sparsamt. 

Objektet omges främst av skogsbruksmark med hyggen, och en väg korsar i öst. Bäckdalen 

har biotopskydd, men endast väster om vägen. 

Area: 3,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 745 

Objektet utgörs av gransumpskog i sluttning ned mot Harrbäcken, sydost om Hylte. Stort 

inslag av glasbjörk finns, liksom inslag av tall samt enstaka rönn och klibbal. Rikligt med död 

ved, varav en del i vatten förekommer. Området är källpåverkat, med hög och jämn 

luftfuktighet. Gamla senvuxna granar finns. Avverkning har skett i nära anslutning till 

objektet. 

Area: 0,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 746 

Söder om Lillabacka ligger en alsumpskog med naturskogskaraktär med inslag av gran och 

glasbjörk. Rikligt med död ved i form av lågor och rotvältor förekommer. En bäck rinner 

genom skogen, som tidvis är översvämmad. Omgivningen domineras av skogsbruk med b.la 

hyggen. 

Area: 2,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 750 

Objektet utgörs av lövskogslund kring en bäck i Bergagärde. Klibbal och ask dominerar, inslag 

av lönn samt enstaka glasbjörk och fågelbär förekommer. Gammal ask med spår av hamling 

är allmänt förekommande. Under lövskogsinventeringen klassades lunden som klass 3. 

Objektet ligger i bebyggelse med flera hus som omger, och vägar som korsar. 

Area: 0,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 751 

Objektet utgörs av lövsumpskog i stark sluttning ned mot sjön Karken, norr om Tommared. 

Klibbal, asp, sälg och glasbjörk, enstaka ask, gran, rönn och ek finns. Skogen är översilad och 

sockelbildning är vanligt. Klen död ved, rotvältor och lågor förekommer allmänt. Väg korsar 

objektet. 

Area: 1,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 752 

Vid ödetorpet Varatorpet ligger en sekundär lövnaturskog som domineras av ek med stort 

inslag av asp och björk. Enstaka ask, lönn, sälg, oxel, hägg och apel förekommer. Gammal asp 

och ek finns allmänt, gammal sälg sparsamt. Torrträd, lågor och högstubbar förekommer. 

Objektet angränsar sjön Karken i syd och produktionsskog åt övriga håll. 

Area: 6,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 754 

Objektet utgörs av glest trädklädd betesmark vid Håkanshult med flera hagmarksekar, gamla 

äppelträd och några värdefulla björkar. En bäck rinner genom området. Allmänna ängsväxter 

är vanliga på opåverkade delar: blodrot, knägräs, liten blåklocka och stagg. Under 

lövskogsinventeringen klassades betesmarken klass 3. Objektet omges av jordbruksmark och 

barrskog, och i närområdet finns flera öppna ytor glest beklädda med lövträd. 

Area: 4,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 760 * 

Objektet utgörs av liten mager slåtteräng vid Bäck. Marken är torr-frisk och måttligt hävdad, 

delvis med trimmer. Här finns ett antal hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), ängsvädd, 

blodrot, gökärt, vårbrodd, käringtand, svinrot, bockrot, svartkämpar och gråfibbla. Enstaka 

ek, lönn, björk och lärk förekommer. 

Area: 0,2 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 763 

Vid Framnäs ligger en liten betesmark med viss hävdgynnad flora i form av vanlig backsippa 

(VU) och ängsvädd. Betesmarken är välhävdad, och hälften är opåverkad och hälften svag-

tydligt kvävepåverkad. Enstaka asp, björk och rönn förekommer. Objektet omges av 

jordbruksmark. 

Area: 0,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vanlig backsippa (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 766 

Objektet utgörs av hagmark med gamla hamlade askar vid Flenstorp. Biotopkvaliteter som 

håligheter och mulm finns. Rödlistad art, grynig filtlav (NT), har noterats. Under 

lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2. Väg korsar objektet. Hagmarken ansluter 

till lövängsrest och omges av jordbruksmark. 

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 769 

Objektet utgörs av tidigare betad lövnaturskog vid Flenstorp, som domineras av asp och 

gran. Enstaka ek, ask, sälg och glasbjörk förekommer. Gamla aspar är rikligt förekommande. 

Högstubbar och lågor av gran och asp finns sparsamt-allmänt förekommande. Lunglav (NT) 

och grynig filtlav (NT) har noterats. Avverkning har skett i nära anslutning. 

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 770 

Öster om Flenstorp, i en ravin längs Harrbäckens meandrande lopp, växer en sandbarrskog 

som domineras av gran, inslag av tall samt enstaka vårtbjörk. Rikligt med grova lågor av gran 

finns i olika nedbrytningsstadier. Signalarten långfliksmossa har noterats. Avverkning har 

skett i nära anslutning till objektet.  

Area: 4,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): långfliksmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 771 

Öster om Flenstorp, strax ovan erosionssluttningen vid Assmans utlopp står fyra värdefulla 

aspar varav två är mycket grova, även några tämligen gamla ekar finns. Träden står i ett 

hygge med uppväxande gran. En rik lavflora med bl.a den starkt hotade blylaven (EN). 

Avverkning har skett i nära anslutning till objektet. 

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): blylav (EN), lunglav (NT), olivbrun gytterlav (NT), grynig 

filtlav (NT), västlig njurlav (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 774 

Sydöst om Backen ligger Stora mossen vilken är en öppen-glest trädklädd större mosse. I 

kanterna är trädskiktet bitvis tätare. Strängstrukturer förekommer. En fastmarksholme med 

äldre barrskog finns i den norra delen av området. Myren är relativt orörd även om en väg 

har dragits igenom. Under våtmarksinventeringen klassades objektet som klass 1. Avverkning 

har skett i anslutning till objektet. 

Area: 24,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 775 * 

Objektet utgörs av svagt hävdad, frisk-fuktig betesmark vid Tranebäck, bitvis tydligt 

kvävepåverkad men i övrigt svag-ingen påverkan. Bitvis förekommer rikligt med stagg, även 

liten blåklocka och vårbrodd finns. I trädskiktet förekommer ask med guldlocksmossa samt 

lönn och apel. Vissa partier domineras av veketåg, tuvtåtel och brännässla. Slåttergubbe (VU) 

eller grynig filtlav (NT) återfanns ej vid inventeringen 2016. 

Area: 1,0 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: guldlocksmossa 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 
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Naturvärdesobjekt 776 

Objektet utgörs av ädellövträd vid Skattegården. Här finns flertalet gamla hamlade askar, 

även hamlad lind. Lönn samt enstaka björk, asp och sälg förekommer också. En del 

hävdgynnad flora vittnar om tidigare hävd. Rödlistad art, grynig filtlav (NT), har hittats. 

Objektet omges av jordbruksmark och lövskog och är riksintresse för naturvård. 

Area: 1,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 778 

Objektet utgörs av betesmark vid Ugglebo, som är halvöppen med enstaka värdefull ek och 

lönn, samt asp, björk, rönn, sälg, hassel och en. Välhävdad, svag-ingen påverkan med arter 

som bockrot, knägräs, revfibbla, stagg, stenmåra, svinrot och ängsvädd i fältskiktet. 

Översilade hällar förekommer. Under lövskogsinventeringen klassades betesmarken som 

klass 2. Avverkning har skett i nära anslutning till objektet. 

Area: 2,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 779 

Objektet utgörs av liten höjd söder om Ugglebo med riklig förekomst av bockrot, även 

knägräs förekommer. Fårbetad, torr-frisk mark. Enstaka al, björk, en och hassel förekommer. 

Opåverkad av produktionshöjande åtgärder. Avverkning har skett i nära anslutning till 

objektet. 

Area: 0,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 785 * 

Intill Sågebäcken, söder om Gökholme, ligger barrskog som kantar fuktäng. Barrskogen 

domineras av tall 90 – 110 år med inslag av gran och björk. Vegetationen består av ris i form 

av blåbärsris, lingon, husmossa och väggmossa. Fuktängen består av starr, men även 

bladvass samt har öppet vatten. I kanten finns även en björksumpskog.  Död ved 

förekommer sparsamt med både torrakor och lågor. Objektet kantar till viss del gamla 

hyggen. 

Area: 3,2 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 788 

Nordväst om Tomen, intill Ätran, ligger en ravin/strandbrink klädd med gran samt ek, klibbal, 

tall och vårtbjörk. Här förekommer rikligt med död ved, främst granlågor. Enstaka gamla ekar 

finns. Blottor och sanddyner förekommer sparsamt. Avverkning har gjorts i närområdet. 

Area: 0,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 791 

Vid Linderyd ligger ett litet brandfält bevuxet med gran med inslag av tall. Här förekommer 

rikligt av döende granar. Avverkning har skett tätt intill objektet, och troligtvis något inom. 

Area: 0,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 792 

Vid Sandsjön ligger Lysjön som har god vattenkvalitet vad gäller försurning och övergödning. 

Vandringshinder förekommer dock nedströms. Det är en representativ och opåverkad 

klarvattensjö med förekomst av sällsynta blågrönalger av släktet Nostoc. Sjön är riksintresse 

för naturvård. 

Area: 93,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 
Naturvärdesobjekt 793 

Öster om Holsljunga, kring en bäck står barrblandskog med gran och tall och inslag av klibbal 

och glasbjörk. Området är källpåverkat och örtrikt och har en värdefull kryptogramflora. 

Lågor av barr- och lövträd finns, talltorrakor sparsamma. Rikligt med gamla senvuxna granar. 

Avverkning har skett i nära anslutning. 

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 798 

Norr om Arnås ligger en naturskogsartad gransumpskog i myrkant. Inslag av tall och 

glasbjörk. Omgivningen domineras av skogsbruksmark med hyggen och ung barrskog. 

Area: 1,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 800 * 

Väst om Yttre Hiå ligger ett stort myrkomplex med b.la Paradismossen och Långemosse m.fl. 

som domineras av skogsbevuxen myr (tall). Objektet inkluderar områden med högt värde 

som öppen myr med riklig förekomst av myrlilja, blandsumpskog med dominans av äldre 

gran, fuktängar med dominans av blåtåtel, holmar och öppna kärr. Naturligt meandrande 

åar, med forsande/strömmande samt lugnare partier, som kantas av al och björk finns. Tall 

hittas upp till en ålder av 120 år.  Död ved finns som lågor och torrakor. I några av områdena 

som domineras av blandsumpskog finns rikligt med död ved av äldre träd, i olika 

nedbrytningsstadier samt torrakor. I samma område hittas gran med gammelgranslav och 

kattfotslav, och flera träd runt 160 år. I markskiktet hittas pors, ljung, lingon, blåbär, och 

klockljung. Även enar finns sporadiskt. I bottenskiktet finns vitmossor, björnmossa, 

brunpudrad nållav (NT), husmossa och blåmossa. Även fnösketicka, klibbticka, björkticka och 

Crepidotus cesatii förekommer. Gnag av vågbandad barkbock påträffades. 

Djup dikning finns vid vägkanter, och det förekommer dikning i kanter av stora delar av 

komplexet. Även viss skogsbrukspåverkad mark i form av stamkvistning, förstärkning av 

körvägar inne i skog finns, samt hyggen som angränsar åt flera håll. Flera grusvägar korsar 

vissa delar av komplexet, med diken, vilket ger lokal hydrologisk påverkan. Dikning har även 

skett på ställen utöver vid väg. 

Area: 114,8 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: kattfotslav, blåmossa, brunpudrad nållav (NT), vågbandad barkbock 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 801 * 

Mellan Äskås och Rud ligger en frisk betesmark som till stor del är tydligt kvävepåverkad. 

Marken är ohävdad och svagt igenväxande. Genom objektet löper en stenmur. Främst 

nordväst om denna finns små partier med hävdgynnad flora med arter som liten blåklocka, 

gulmåra, ängsvädd, ärenpris, gråfibbla, vårbrodd, käringtand, jungfrulin, svartkämpar, 

krypvide, stenmåra och gökärt. Vid muren står enstaka björk, tall och apel. Slåttergubbe (VU) 

kunde inte återfinnas vid inventeringen 2016. 

Area: 0,5 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 807 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Åsen som är glest bevuxen av spärrgreniga 

lövträd som ek, björk, sälg och fågelbär. Marken sluttar åt väst och övergår i väster till en 

fuktäng med mycket veketåg. I övrigt dominerar hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, 

käringtand, hirsstarr och vårbrodd. 

Area: 1,1 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, jungfru Marie nycklar, kambräken 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 809 

Objektet utgörs av liten, svag-välhävdad betesmark vid Enesbo. Liten del svagt 

kvävepåverkad. Tydligt stenbunden. Arter som blåsuga, hirrstarr, knägräs, prästkrage, stagg 

och ängsvädd förekommer. Enstaka björk och ek finns. Betesmarken kantar ung 

barrplantering och jordbruksmark. 

Area: 0,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 810 

Objektet utgörs av trädklädd välhävdad betesmark vid Enesbo. En del hävdgynnad flora 

finns. Trädskiktet domineras av ek och björk. Betesmarken kantas av jordbruksmark och ung 

barrplantering. Diken finns i kanter och inne i objektet. Under lövskogsinventeringen 

klassades betesmarken som klass 2. 

Area: 2,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 811 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark söder om Åsen som är glest bevuxen av ask, hägg, 

björk, rönn och apel. Två askar är gamla, varav en hamlas. Marken har hävdgynnade arter 

som stagg, gråfibbla, käringtand, ängsvädd, liten blåklocka, knägräs, svinrot, blodrot, gökärt, 

stenmåra och åkervädd. 

Area: 0,4 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), krushättemossa, guldlocksmossa, lönnlav 

Generellt biotopskydd: -  

 

Naturvärdesobjekt 812 * 

Öster om Borryd ligger Kolsjömossen som är ett varierande objekt med flera gölar, sjöar som 

Ringsjön, St. Kolsjön och L. Kolsjön, samt öppen och skogsbevuxen myr. Objektet innehåller 

även flera utpekade nyckelbiotoper. Tall dominerar och flera träd är 200 år eller äldre. Även 

flera granar är 150 år och äldre. Sparsam förekomst finns av död ved av torrakor, dock äldre 

och grövre exemplar. Vegetationen som dominerar är myrlilja, tuvull, blåbär, kråkbär, odon, 

hjortron och ljung. Även blåmossa, gammelgranslav, långfliksmossa, vargmjölk och 

rödbandad dödgrävare hittas. Skogshönsfågel påträffades inom objektet (orre eller 

tjäderhöna). Hydrologisk påverkan från flera djupa diken (äldre och nyare som fortfarande 

rensas) finns, samt övrig påverkan från närliggande hyggen. 

Area: 56,5 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: blåmossa, långfliksmossa, orre eller tjäder 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 813 

Objektet utgörs av frisk-fuktig betesmark vid Ågärde. Hirsstarr, knägräs, krypvide, stagg, 

veketåg och ängsvädd finns i fältskiktet. Marken är mest öppen men enstaka björk, gran, tall 

och en förekommer. Svag-välhävdad, delvis svagt-tydligt kvävepåverkad. Jordbruksmark och 

skogsbruksmark med hyggen dominerar i omgivningen. 

Area: 1,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 815 

Objektet utgörs av svag-välhävdad betesmark vid Ågärde, mest torr-frisk men även fuktiga 

och våta partier förekommer. Hirsstarr, jungfrulin, knägräs, slåttergubbe (VU), stagg och 

ängsvädd finns i fältskiktet. Enstaka asp, björk, ek, rönn, tall och enbuskar förekommer. 

Jordbruksmark omger objektet, och hygge kantar i norr.  

Area: 1,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 819 * 

Objektet utgörs av gårdsnära före detta betesmark söder om Hässelhult, som numera 

domineras av ung björk och granskog. Enstaka äldre ädellövträd förekommer. I gläntor finns 

rester av hävdgynnad flora, exempelvis knägräs, åkervädd, hirsstarr, rotfibbla, slåttergubbe 

(VU), backtimjan (NT) och stagg. Granspira (NT) och loppstarr (VU) är kända från området, 

men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 1,0 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, backtimjan (NT), grynig filtlav (NT), 

guldlocksmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 821 

Norr om Törebo ligger en barrskog längs en naturlig, meandrande skogsbäck. Gran 

dominerar med stort inslag av tall samt inslag av glasbjörk och klibbal. Lågor allmänna, 

lövträdssocklar förekommer, liksom döende träd. Objektet omges av barrskog, och 

produktionsskog med b.la hyggen förekommer i omgivningen. 

Area: 0,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 822 

Objektet utgörs av välbetad mark vid Hestra. Här varvas olika gräsmarkstyper med aspdunge 

och mossodling. En del värdefulla träd: asp, ek och rönn. Fältskikt med brudborste, hirsstarr, 

klockljung, knägräs, revfibbla, stagg och stenmåra. Marken kantar hygge i norr, och flera 

diken korsar objekt. 

Area: 7,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 825 

Objektet utgörs av sekundär lövnaturskog vid Borgaholm. Asp, ek och glasbjörk finns med 

inslag av sälg samt enstaka gran och rönn. Gammal asp och ek förekommer allmänt. Lågor, 

liggande grenar av ek finns också. Odlingsrösen förekommer. Den rödlistade arten grynig 

filtlav (NT) har tidigare noterats. Omgivningen domineras av produktionsskog med flera 

hyggen. Dock finns inslag av våtmark och lövskog. 

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: odlingsrösen  

 

Naturvärdesobjekt 830 * 

Objektet utgörs av halvöppen betesmark vid Näs intill Fegen. Värdefullt trädskikt finns med 

ask, lönn, ek, lind och apel. Några hamlade askar förekommer, liksom spärrgreniga ekar. 

Guldlocksmossa och grynig filtlav (NT) finns på ask. Marken är mestadels välhävdad och med 

svag, bitvis tydlig, kvävepåverkan. En del hävdgynnade arter som liten blåklocka, ängsvädd, 

svartkämpar, gråfibbla, vårbrodd, käringtand och prästkrage förekommer. Betesmarken 

ingår i naturreservat och är riksintresse för naturvård. 

Area: 5,2 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: guldlocksmossa, grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 833 

Vid Svensås finns en gammal löväng med flera värdefulla träd. Ek dominerar med inslag av 

bok, vårtbjörk och fågelbär. Även enstaka alm och asp förekommer samt några hamlade 

lindar och askar. Gammal ek är allmän, lågor och döende träd finns också. Lunglav (NT) har 

noterats.  Objektet ansluter till gammal betesmark, för övrigt domineras omgivningen av 

jordbruksmark och skogsbruksmark med hyggen och ung barrplantering. 

Area: 0,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 835 

Objektet utgörs av ohävdad betesmark/äng vid Strömsås, som är artrik trots avsaknad av 

hävd. Här finns darrgräs, fläcknycklar, jungfrulin, slåttergubbe (VU), stagg, stenmåra och 

ängsvädd. Självsådd gran tätnar från två håll.  

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fläcknycklar, slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 840 

Objektet utgörs av svagt hävdad betesmark i sluttning vid Ytter Hiås. I norr mot åker finns en 

fin ekdunge där fällmossa noterats. I övrigt mest öppen. Gökärt, fläcknycklar, knägräs, stagg, 

stenmåra, ängsvädd och veketåg förekommer. Kvävepåverkan är svag eller obefintlig. 

Objektet kantar jordbruksmark, men omgivningen domineras i övrigt av skogsbruksmark 

med b.la hyggen. 

Area: 2,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fällmossa, fläcknycklar 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 846 * 

Sydväst om Holm ligger Stensmossen med varierande naturtyper och strukturer. Myrgöl som 

Lommagölen, blåtåtelstråk samt skogsbevuxen och öppen myr förekommer, med 

skogsbevuxen myr som dominerar. Död ved förekommer sparsamt till allmänt i hela 

objektet, både som torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadie och tjocklek. Dominerande 

trädslaget är tall, och flertalet finns som är 225 år och över. Det finns inslag av gran och 

björk, och även föryngringen sker framför allt av dessa trädslag. Vegetationen domineras av 

odon, tuvull, kråkbär, skvattram, klockljung, blåtåtel, blåbär, lingon och vitmossor. Även 

vedspik, björkticka och klibbticka finns, samt gnag från thomsons trägnagare.  Påverkan finns 

från vägar med diken som korsar objektet, samt stark påverkan från dikning främst i den 

södra delen av objektet. Även traktorvägar korsar området. Vissa delar kantar även kalhygge 

(utan skyddszon).  

Area: 213,0 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: thomsons trägnagare 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 849 

Objektet utgörs av sekundär lövnaturskog vid Borryd med asp, glasbjörk och gran samt 

enstaka tall. Gammal asp allmänt förekommande, med bohål. Högstubbar och asplågor 

förekommer sparsamt. I skogen finns odlingsrösen och en stengärdesgård. Grynig filtlav (NT) 

har tidigare noterats. I närområdet finns flera betesmarker med löv. 

Area: 1,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse, stengärdesgård 
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Naturvärdesobjekt 851 

Objektet utgörs av slåtteräng runt åkrarna söder om Borryd. Yngre björk och ek har tillåtits 

växa upp och beskuggningen är negativ. Floran finns framförallt i sydväst och den finaste 

floran finns utanför, längs vägen. Brudborste, svinrot och ängsvädd förekommer i fältskiktet. 

Objektet kantas av jordbruksmark och flera betesmarker med löv finns i området. 

Area: 0,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 852 

Objektet utgörs av trädklädd betesmark väster om vägen i Borryd. Frisk-fuktig mark med 

brudborste, hirsstarr, knägräs, stagg, stenmåra, ängsvädd. Några värdefulla almar, aspar och 

björkar finns. Björk dominerar i trädskiktet. Svag-välhävdad, mest opåverkad. Objektet 

kantas av jordbruksmark och flera betesmarker med löv finns i området. 

Area: 1,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 854 

Objektet utgörs av slåtteräng mot vägen i Borryd. Svag hävd. Brudborste, gulmåra, knägräs 

och prästkrage förekommer. Mest öppen mark men en grov ek finns. Hassel i buskskiktet. 

Ingen-svag näringspåverkan. Objektet kantas av jordbruksmark och flera betesmarker med 

löv finns i området. 

Area: 0,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 857 * 

Vid Annelund ligger ett myrkomplex med Hästömossen, Bjällermossen, Kärrbacksmossen 

och Mossömossen, vilket även fortsätter utanför kommungränsen. Naturtypen som 

dominerar är skogsbevuxen och öppen myr. Tall och gran dominerar, men även inslag av 

björk och andra lövträd finns. Stor åldersvariation av det dominerade trädslaget tall med 

flera 200 år eller äldre. Områden finns med rikligt med gran som ligger på en ålder 100 – 150 

år, och även äldre finns. Fuktstråk med dråg förekommer som bidrar till variationen inom 

objektet. Sparsamt till allmän förekomst finns av död ved. Arter som påträffas är lingon, 

blåbär, tuvull, vitmossor, kråkbär, klockljung och ljung. I de fuktigare partierna finns mycket 

myrlilja och flaskstarr. Övriga arter som björkticka, björnmossa, vargmjölk, fnösketicka, 

skägglav, manlav, violticka, sprängticka, gammelgranslav, brunpudrad nållav (NT), kattfotslav 

och långfliksmossa påträffas. Gnag från brun barkbock, barrträdlöpare, större märgborre, 

granbarkgnagare, thomsons trägnagare och grönhjon (NT) påträffas. Spillkråka (NT) 

noterades. Den norra delen - Bjällermossen - är nästan orörd och skyddad som 

naturreservat. Något lokal hydrologisk påverkan med närliggande vägar och diken, samt 

hyggen. 

Area: 129,1 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: brunpudrar nållav (NT), kattfotslav, långfliksmossa, thomsons trägnagare, 

grönhjon (NT), spillkråka (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Myrlilja, Narthecium ossifragum, är en växt som förekommer på öppna myrar, kärr och fukthedar. 
Artenpåträffades vid flera av fältbesöken i Svenljunga kommun och ses här i naturvårdsobjekt 857. I Blekinge län 
är Myrlilja fridlyst (SFS 2007:845). 
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Naturvärdesobjekt 858 * 

Objektet utgörs av varierad och kuperad betesmark söder om Rödasjön, med sjönära läge, 

som är glest bevuxen av spärrgreniga lövträd, exempelvis ek, lind, björk och ask. Flera träd är 

gamla och grova, och det finns spår av hamling. Djuren betar ut i sjön och öppna fuktängar 

förekommer. Enkelbeckasin noterades i den betade miljön vid sjön. Växtsamhället i övrigt 

domineras av hävdgynnade arter som bockrot, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, 

slåttergubbe (VU) och gökärt. Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde inte 

återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 7,8 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), rostfläck, lönnlav, guldlocksmossa, enkelbekasin 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 865 * 

Objektet utgörs av långsträckt betesmark vid Rösarp som till stor del är bevuxen av 

hävdpräglade lövträd, exempelvis ek, bok, lönn, alm, lind och björk. Gamla och grova träd 

förekommer spritt. Floran varierar och utgörs av exempelvis svinrot, stagg, gråfibbla, 

käringtand, knägräs och liten blåklocka. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde 

inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 3,9 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: grönvit nattviol, västlig hakmossa, krushättemossa, guldlocksmossa 

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 874 

Roasjön är en klarvattensjö med sand- och lerbotten som är belägen i ett barrskogsområde 

med inslag av jordbruk. Vegetationen består av mycket kortskottsväxter främst notblomster 

samt flytbladsväxter som gäddnate och gul och vit näckros. I strandzonen finns starr och 

längre upp en lövträdsridå med betesmark ut mot sjön. Flera stugtomter med tillhörande 

bryggor går ned till sjön. Vid musselinventering av Naturcentrum under 2011 påträffades 

rikliga bestånd av allmän dammussla, skal av den mer ovanliga större dammussla noterades 

också. I samband med inventeringen observerades även gädda, mört, abborre och 

flodkräfta.  

Area: 7,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): flodkräfta (CR) 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 875 

Objektet utgörs av liten välhävdad betsmark vid Kärralund nästan helt utan träd- och 

buskskikt. Få hävdgynnade arter som gråfibbla, knägräs och stenmåra förekommer, mer 

allmänna ängsväxter finns spridda över ytan. Ängssvampar finns också. Opåverkad. Objektet 

kantar myrkomplex och jordbruksmark. 

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 887 

Objektet utgörs av sydvästvänd blockig rasbrant med lövnaturskog vid Hid. Asp och ek 

dominerar, enstaka lind, lönn, glasbjörk, klibbal och gran. Löv- och granlågor finns sparsamt, 

håligheter i träd, mossklädda block och lodytor allmänt. Lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) 

har tidigare noterats. Objektet kantas av b.la lövskog och jordbruksmark.  

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 889 * 

Objektet utgörs av öppen betesmark norr om Ryalyckan av frisk till fuktig karaktär. 

Kvävegynnade växter som veketåg, och smörblomma finns spridda över skiftet. Dock 

dominerar hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, slåttergubbe (VU), ängsvädd, blodrot, 

vårbrodd och gökärt. 

Area: 0,5 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 892 * 

Objektet utgörs av vidlyftig betesmark vid Boda som är av pastoral karaktär med flera 

spärrgreniga ekar, björkar och aplar. Marken är lätt böljande med rik förekomst av 

odlingsrösen. Hävdgynnade arter dominerar, exempelvis ängsvädd, liten blåklocka, blodrot, 

vårbrodd, gökärt, slåttergubbe (VU), stenmåra och prästkrage. 

Area: 6,8 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 
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Naturvärdesobjekt 893 * 

Objektet utgörs av varierad barrsumpskog norr om Övre Backa med inslag av björk, och som 

är tydligt påverkad av ett uträtat dike som rinner genom området. Den västra delen består 

av en något upphöjd tallmosse. Övriga delar är sumpskog som bitvis är tätt bevuxen av 

undertryckt gran och bitvis har förekomst av gammal tall och gran. Lägre vegetation utgörs 

av arter som pors, tuvull, blåbär, blåtåtel, ljung, tranbär, hjortron och klockljung. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Det stora dike som 

går genom området har en dränerande effekt vilket påverkar vegetationen. Åtgärder som 

syftar till att hindra vattenflödet i diket kommer att få en positiv effekt på objektets 

naturvärden. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet. 

Area: 5,4 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: kattfotslav, långfliksmossa, vågig sidenmossa, västlig hakmossa, blåmossa, 

missne, tjäder 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 894 * 

Objektet utgörs av gles ekskog med inslag av björk i anslutning till hus nära Fegen. Enstaka 

senvuxna äldre ekar förekommer. I övrigt dominerar medelålders träd. Död ved finns 

sparsamt. Återkommande röjningar gör att ljusinsläppet är relativt stort.  

Skötselförslag: Fortsatt regelbunden röjning i området eftersom det gynnar ek. Släpp dock 

gärna upp enstaka ekplantor. Försiktig borttagning av gran i den norra delen av objektet. 

Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Åtgärder som ökar mängden död 

ved är också positiva för naturvärdet. 

Area: 1,4 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: västlig hakmossa, klippfrulania 

Generellt biotopskydd: - 

 
Naturvärdesobjekt 896 * 

Öster om Ararp ligger ett myrkomplex med Krypplingsmossen och Glupemossen. Objektet är 

varierande med blockrik och kuperad barrskog, myrholmar med barrskog, fuktstråk med 

blåtåtel, björksumpskog samt öppen och skogsbevuxen myr. Trädskiktet domineras av tall 

med inslag av gran och björk. Även dvärgbjörk och en hittas i objektet. Flera tallar finns i 

ålder 140 år och eventuellt äldre, gran 130–140 år. Död ved är tämligen allmänt, mer i vissa 

områden. Torrakor finns av äldre och grövre träd.  Vegetationen domineras av tuvull, kråkbär 

och pors. Även vargmjölk, violticka, björkticka, vednål och gammelgranlav, tallört och skarp 

dropptaggsvamp hittas. Vissa delar kantar hygge, utan skyddszon. Lokal påverkan från diken 

som genomkorsar objektet.  

Area: 285,2 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: tallört, dropptaggsvamp 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 897 * 

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Boda som är öppen i norr och bevuxen av asp, 

rönn och björk i söder. Det finns flera grova och håliga aspar. I norr dominerar hävdgynnade 

växter som stagg, gråfibbla, käringtand, ängsvädd, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, 

slåttergubbe (VU), backtimjan (NT) och knägräs. 

Area: 0,8 ha 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), backtimjan (NT) 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 900 

Sydväst om Överbyn ligger en nordvästvänd blockig rasbrant med lövnaturskog. Asp, ek, 

rönn, sälg och björk, enstaka lönn och gran finns. Stort inslag av senvuxna träd, många 

skrymslen. Högstubbar, torrträd, lågor förekommer, liksom mossklädda block och lodytor. 

Lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. Avverkning har gjorts tätt inpå 

objektet i den östra delen.  

Area: 0,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 901 * 

Objektet utgörs av liten betesmark norr om Sandhem som är glest bevuxen av björk, tall, asp 

och en. Ris från röjning finns kvar. Hävdgynnade arter som liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, 

gökärt, ängsvädd, svartkämpe, gråfibbla, käringtand, slåttergubbe (VU) och åkervädd 

dominerar fältskiktet.  

Area: 0,6 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), törnskata 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 902 * 

Området är beläget väster om Övre Backa och domineras av en svagt välvd mosse som är 

glest bevuxen av tall. Tallarna är senvuxna och flera är gamla, även gammal gran finns i 

mossekanten. I omkringliggande laggkärr växer björk och klibbal. Hydrologin är relativt 

opåverkad. Vegetationen består av växter som kråkbär, tranbär, ljung, klockljung, tuvull, 

blåtåtel, odon och blåbär. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Avsätt skyddszon 

runt objektet. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet. 

Area: 5,5 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: långfliksmossa, vågig sidenmossa, kattfotslav, tjäder 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 904 * 

Öster om Höghult, ligger Store mosse som är ett objekt som till största delen består av skog i 

form av skogsbevuxen myr och blandsumpskog. Området varierar även med öppna myr-

gläntor, halvöppna och mer slutna partier. Större öppna ytor saknas. Slutna partier har rikligt 

med död ved av främst gran i olika nedbrytningsstadier, dock få riktigt murkna lågor. Skogen 

domineras av tall, gran och glasbjörk, men även en förekommer. Stor åldersvariation finns i 

trädskiktet, och flera grova tallar är 150–200 år. Även gran 120–160 år står på 

fastmarksholmar i myren. I fältskiktet dominerar blåtåtel, myrlilja, tuvtåtel, vitmossor, 

tranbär, lingon, blåbär, pors, ljung, klockljung och trådstarr. Även blåmossa, klibbticka, 

fnösketicka, björkticka och gransotdyna (NT) förekommer. Gnag från vågbandad barkbock, 

thomsons trägnagare och bronshjon hittas. Avverkning har skett i närområdet. 

Area: 18,8 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: blåmossa, vågbandad barkbock, thomsons trägnagare, bronshjon, 

gransotdyna (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 906 * 

Vid Övre Backa ligger en ekskog på kuperad mark, bitvis blockrik, i anslutning till Fegen. Stort 

inslag finns av lind, bok, gran, asp, rönn. Frekvent förekomst av senvuxen ek, även gammal 

asp, lind och bok förekommer. Död ved finns spritt över området. Krontäckningen är hög och 

lokalklimatet är fuktigt. I fältskiktet finns arter som blåbär, liljekonvalj, kruståtel, ängsvädd, 

gökärt och teveronika. Grynig filtlav (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas 

vid fältbesöket 2016. 

Skötselförslag: Avsätt området för dess höga naturvärden. Försiktig borttagning av gran för 

att gynna lövträd, främst ek. Vid enstaka ekar i områdets kantzoner bör även lövsly tas bort. 

Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet. 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: lunglav (NT), lönnlav, almlav (VU), klippfrullania, guldlocksmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 907 * 

Nordväst om Bäckalund ligger ett varierande objekt med bl a Lillesjön och som domineras av 

skogsbevuxen myr. Öppen myr finns, men håller på att växa igen. Även bäck rinner igenom. 

Tall ca 80 – 100 år dominerar, och föryngring av gran hittas på flera ställen framför allt vid 

dikningar. Vegetationen består bland annat av blåtåtel, ljung, vitmossor och kråkbär. 

Objektet fortsätter utanför kommungränsen. Ett par diken och vägar korsar objektet. I syd-

västra området ligger även en blockig höjd som verkar ha avverkats. På gränsen i södra 

hörnet ligger en ås där man utvinner grus. 

Area: 17,6 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: - 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 913 

Objektet utgörs av betad fuktäng längs vägen vid Snärsnäs. Blåtåtel, granspira (NT), hirsstarr, 

klockljung, knägräs, krypvide, stagg, stenmåra och ängsvädd finns. I trädskiktet är främst 

björkar glest utställda, även buskar som björnbär och hassel förekommer.  

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): granspira (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 914 * 

Objektet utgörs av lövskogsparti som domineras av ek i brant ostsluttning i anslutning till 

bebyggelsen vid Mjöbäck. Förutom ek finns rikligt med asp, vårtbjörk, sälg och hassel. Väster 

om den kraftledningsgata som korsar objektet ökar inslaget av tall och gran, och bitvis finns 

det här rikligt med död granved. Flera ekar påverkas negativt av uppväxande gran i den 

västra delen av objektet. Trädåldern domineras av medelålders träd, men allmän förekomst 

av gammal ek förekommer. I den västra delen finns även enstaka gamla tallar.  

Skötselförslag: Avsätt området för dess höga naturvärden och dess läge i direkt anslutning till 

bostadsområden i Mjöbäck. Frihuggning av ek bör ske omgående i den västra delen av 

objektet. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet.  

Area: 4,7 

Naturvärdesklass: 2  

Naturvårdsarter: lunglav (NT), klippfrullania, fällmossa, vågbandad barkbock 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 916 * 

Objektet utgörs av varierad barrsumpskog sydväst om Övre Backa med inslag av björk och 

klibbal. Skogen är flerskiktad och har god förekomst av gammal tall och gran. 

Fastmarksholmar i nordväst har de största träden. Död ved finns både som stående och 

liggande träd samt i olika nedbrytningsstadier. Markvegetationen utgörs av vitmossor, 

räffelmossa, tuvull, blåtåtel, missne, blåmossa och kråkklöver. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Avsätt skyddszoner 

så att kommande avverkningar inte får en negativ påverkan på objektets naturvärden. 

Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet. 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: kattfotslav, granbarkgnagare, blåmossa, västlig hakmossa, vågig 

sidenmossa, långfliksmossa, missne   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 917 

Objektet utgörs av välhävdad betesmark intill Mjöaån vid Öbranstorp. Enstaka björk, al och 

rönn. Frisk-fuktig-våt mark med gökblomster, hirsstarr, prästkrage, revfibbla, skallror, stagg, 

stenmåra, veketåg, älggräs och ängsvädd. Rödlånke (NT) och granspira (NT) har tidigare 

noterats. Objektet kantas av jordbruksmark. 

Area: 1,0 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): rödlånke (NT), granspira (NT) 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 918 * 

Objektet utgörs av barrsumpskog öster om Svanabo med stort inslag av björk och klibbal. 

Medelålders träd dominerar, och flera granar har ett undertryckt växtsätt. Död ved finns 

allmänt och är växtplats för björkticka, eldticka och alticka. Markvegetationen består i stort 

av björnmossa, vitmossa, tuvull och blåbär. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omgivande 

avverkningar påverkar objektet negativt. Det är viktigt att det avsätts en skyddszon runt 

objektet där träd- och buskskikt kan utvecklas naturligt. Åtgärder som ökar mängden död 

ved är också positiva för naturvärdet. 

Area: 1,2 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: västlig hakmossa, vågig sidenmossa, långfliksmossa, missne 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 920 * 

Objektet utgörs av begränsat granbestånd nordost om Yttre Sånabo med stort inslag av tall, 

björk, al, bok. Död ved förekommer rikligt, både i stående och liggande form samt i olika 

faser. Klibbticka, fnöskticka, granmussling, vitmossa, björnmossa, husmossa, krypven, 

topplösa, tuvull förekommer. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omgivande 

avverkningar påverkar objektet negativt. Det är viktigt att det avsätts en skyddszon runt 

objektet där träd- och buskskikt kan utvecklas naturligt. Åtgärder som ökar mängden död 

ved är också positiva för naturvärdet. 

Area: 0,5 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: krushättemossa, vågig sidenmossa, västlig hakmossa, långfliksmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 922 

Objektet utgörs av betesmark norr om Öbranstorp. Den östra delen är tydligt kvävepåverkad 

men här finns fint trädskikt med bl.a ek och oxel. I övrigt frisk, och fuktigare mot väster. 

Fältskikt med hirsstarr, fläcknycklar, stagg, stenmåra och veketåg. 

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fläcknycklar 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 923 * 

Objektet utgörs av fuktig medelålders granskog ostnordost om Yttre Sånabo med inslag av 

tall, björk, al och bok. Död ved förekommer allmänt, både som torrakor, högstubbe och i 

liggande form. Klibbticka, styvskinn, björnmossa, vitmossa, husmossa, revlummer, harsyra 

och krypven finns. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omgivningarna 

består av planterad granskog. Det är viktigt att det avsätts en skyddszon runt objektet för att 

minska påverkan från kommande avverkningar. Åtgärder som ökar mängden död ved är 

också positiva för naturvärdet. 

Area: 0,6 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: västlig hakmossa, vågig sidenmossa, långfliksmossa 

Generellt biotopskydd:  - 

 

Naturvärdesobjekt 924 

Stora Hallången är en långsmal sjö vid Överlida som i öster kantas av branta trädklädda 

sluttningar. Sjön har god ekologisk status baserat på förekomsten av fisk. Försurning 

motverkas genom kalkning Det finns definitiva vandringshinder nedströms. Strandlummer 

(NT) och flytsäv (VU) har tidigare noterats. I den norra delen av objektet finns mer 

bebyggelse och hus än vid resten av sjön. Jordbruksmark och skogsbruksmark med bl a 

hyggen kantar sjön i flera områden, dock med viss skyddszon. 

Area: 138,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): strandlummer (NT), flytsäv (VU) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 926 * 

Objektet utgörs av ohävdad betesmark vid Yttre Sånabo. Marken, som mestadels är frisk, är 

svagt kvävepåverkad och under igenväxande med lövsly, örnbräken, älgört, tuvtåtel, veketåg 

och brännässla. Enstaka hävdgynnade arter som vårbrodd, liten blåklocka, gråfibbla, 

svartkämpar, grönvit nattviol och blodrot finns ännu kvar. Mot gården står en hamlad ask 

(NE) och i den södra delen finns en gammal apel. Slåttergubbe (VU) är känd från området, 

men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. 

Area: 2,1 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: grönvit nattviol 

Generellt biotopskydd: odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 927 

Nordöst om Asserbo, vid torpet Finnabo intill Finnabosjön finns en sekundär lövnaturskog 

med glasbjörk, ek, lönn och asp samt enstaka lind, sälg och gran. Gamla aspar med bohål, 

gamla ekar och gammal lind förekommer sparsamt. Området har även kulturhistoriska 

värden. Arter som lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har noterats i området. Lövnaturskogen 

kantas av produktionsskog med barr. 

Area: 2,3 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT) 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 929 

Söder om Ljungvik, vid resterna av soldattorpet Göpåsen, finns en tidigare betad gles lövskog 

med glasbjörk, rönn, sälg, fågelbär samt enstaka gran, oxel och apel. Gamla lövträd och 

torrträd är allmänna. Här finns även fläckar med gräsmarksväxter. Hyggen omger objektet i 

alla riktningar. 

Area: 1,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 930  

Väster om Ölsbo ligger en glest skogsbevuxen men ändå öppen myr med fuktäng. Viss 

dikning har skett inom objektet och avverkning har gjorts tätt inpå. Väg kantar i den östra 

delen av objektet. 

Area: 11,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 931 

Väster om Ölsbo ligger en skogsbevuxen myr. Viss dikning har skett inom objektet och 

avverkning har gjorts tätt inpå. Väg korsar även myren. 

Area: 2,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 932 

Objektet utgörs av sekundär lövnaturskog i ostsluttning vid Ölsbo. Asp, ek och gran, enstaka 

lind, lönn, oxel, sälg, rönn och fågelbär finns. Gamla aspar med bohål förekommer rikligt. 

Gammal ek, torrträd, högstubbar finns sparsamt. Riklig förekomst finns av grova träd. 

Odlingsrösen finns. Arterna lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. 

Omgivningen är starkt präglad av skogsbruk med kalhyggen där avverkning har skett tätt 

inpå objektet, och stor del är ung barrskog. 

Area: 0,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT)  

Generellt biotopskydd: odlingsröse 
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Naturvärdesobjekt 933 

Norr om Ölsbo ligger Järpamossen som är en förhållandevis opåverkad myr med öppna och 

skogsbevuxna delar samt inslag av myrgölar. Myren breder ut sig längs ett bäcksystem 

mellan Ljungsjön, Hällasjön och Rullesjön. Omgivningen och närområdet är starkt präglad av 

skogsbruk med kalhyggen där avverkning har skett tätt inpå objektet, och stor del är ung 

barrskog. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 1. 

Area: 32,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 934 

Norr om Ölsbo ligger ett objekt dominerat av glest skogsbevuxen myr med inslag av öppen 

myr. Omgivningen och närområdet är starkt präglad av skogsbruk med kalhyggen där 

avverkning har skett tätt inpå objektet, och stor del är ung barrskog.  

Area: 3,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -   

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 936 * 

Vid Joarsbo ligger en öppen betesmark med trädklädda delar där björk, ek och bok 

dominerar. Bitvis finns fin hävdgynnad flora, men ungefär hälften av objektet är gammal åker 

som är svagt kvävepåverkad. I fältskiktet återfinns bland annat svartkämpar, ärenpris, 

blodrot, liten blåklocka, vårbrodd, stagg, jungfrulin, gråfibblemattor, hirsstarr, ängsfryle och 

prästkrage. Betesmarken har en strand mot Fegen, men närmast stranden är hävden svag 

och där finns även ett visst slyuppslag. Övriga delar är välhävdade. Vid viken i öster står 

några klena hamlade askar. Varken slåttergubbe (VU) eller granspira (NT) kunde återfinnas 

vid inventeringen 2016. 

Area: 5,2 ha 

Naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter: -  

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse 

 

Naturvärdesobjekt 937 * 

Objektet utgörs av bokskog väster om Joarsbo med ökat inslag av gran och björk i den norra 

delen. Omgivningen är präglad av planterad gran. Åldersstrukturen är varierad och flera 

gamla träd finns. Död ved förekommer sparsamt liksom hålträd. Markvegetationen är gles 

med vårfryle, blåbär och kruståtel. 

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Utöka möjligheten 

för lövbeståndet genom att hugga bort gran i den norra delen av objektet. Åtgärder som 

ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet. 

Area: 1,1 ha 

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: krushättemossa vågig sidenmossa, västlig hakmossa 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 938 

Furubergs västsida är en bergbrant. Här växer barrnaturskog, delvis hällmarksskog, med tall 

och gran, inslag av björk samt enstaka ek, rönn och sälg.  Området är blockrikt med många 

skrymslen. Senvuxna träd förekommer allmänt. Döende träd, torrträd, lågor är sparsamt 

förekommande. Avverkning har skett i närområdet. 

Area: 2,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 939 

Längs Älingabäcken, väster om Ällebäckstorp, står en blandsumpskog med 

naturskogskvaliteter. Gran dominerar med stort inslag av glasbjörk, inslag av tall samt 

enstaka klibbal. Allmänt med senvuxna träd och lågor. Skogen är en översvämningsskog. 

Avverkning har skett tätt inpå. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 943 

Objektet utgörs av gransumpskog vid Ällebäckstorp. Inslag finns av tall och björk. Rikligt med 

senvuxna granar förekommer. Torrträd av tall, högstubbar av björk finns samt granlågor med 

sparsam förekomst. En liten bäck rinner genom området. Produktionsskog omger objektet, 

med hygge i väst. 

Area: 0,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 944 

Objektet utgörs av ostvänd bergbrant på Furuberget. Gran dominerar, och inslag av rönn, 

vårtbjörk och hassel förekommer. Sparsam förekomst finns av lövträdslågor samt klen död 

hasselved. Högstubbar av gran finns. Lodytor och block med mossfäll finns rikligt. Värdefull 

kryptogamflora. Kalhygge kantar objekt. 

Area: 0,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 945 

Objektet utgörs av stor öppen betesmark intill Ätran vid Vränglarp. Objektet har främst värde 

som fågellokal då stora delar är gammal åkermark. Två korvsjöar förekommer. Fältskikt med 

bl.a fackelblomster, gökblomster, hirsstarr, ängsviol, skräppor, veketåg och älggräs. 

Sånglärka (NT) har tidigare noterats. Omgivningen består av jordbruksmark.  

Area: 11,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 946 

Vid Ätran, i höjd med Ulvshed ligger en större flack dalgång som domineras av högörtfuktäng 

och högstarräng. Mitt i området ligger en mindre vattensamling med öppen vattenspegel. I 

sluttningarna finns friskäng med inslag av ängsväxter som backnejlika och liten blåklocka. 

Ängspiplärka (NT) har tidigare noterats. Jordbruksmark omger objektet. 

Area: 11,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): ängspiplärka (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 949 

Vid kyrkan i Östra Frölunda står ett fyrtiotal värdefulla lönnar, majoriteten hamlade. Rik 

förekomst finns av läderlappslav, även grynig filtlav, guldlocksmossa och kyrkogårdslav har 

noterats. 

Area: 0,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): läderlappslav (NT), grynig filtlav (NT), guldlocksmossa 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 952 

Nordöst om Strömsnäs ligger en tämligen stor bäck som rinner från Vitasjön och österut mot 

Ätran. Vid landsvägen rinner den genom en lövbevuxen ravin med främst klibbal, sälg och 

rönn men även ek, gråal, björk och hägg. Bäcken är väl beskuggad. Årsungar av öring har 

noterats. Väg korsar objektet i norr. Jordbruksmark omger. Vid lövskogsinventeringen 

klassades skogen klass 3.  

Area: 3,2 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 955 

Objektet utgörs av grova ädellövträd vid Mölneby: lönn, alm, lind och ek. Gammal lönn och 

alm är allmänt förekommande. Enstaka lågor finns också. Objektet är gårdsnära och omges 

av jordbruksmark. 

Area: 0,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 963 

Objektet utgörs av trädklädd betesmark vid Ararp. Enstaka värdefull björk, ek och en. Även 

asp, vildapel och hassel förekommer. Svag-välhävdad, opåverkad frisk mark med arter som 

hirsstarr, knägräs, stagg, ängsvädd och ärenpris. Objektet kantar jordbruksmark och mark 

med lövträd. 

Area: 0,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 964 

Objektet utgörs av Lillån från utloppet av kraftverkstuben från Såken till utloppet i Ätran, vid 

Mostorp. Delvis finns goda förutsättningar för öring. Svagt strömmande-strömmande, med 

forsande och lugnflytande partier. Beskuggning god och främst av lövträd, gott om död ved. 

Flera vägar korsar objektet. Avverkning har skett i närområdet. 

Area: 0,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 968 

Objektet utgörs av halvöppen, svag-välhävdad betesmark vid Övre Drägvede. Marken är frisk 

och relativt artrik med bl.a hirsstarr, knägräs, prästkrage, revfibbla, stagg och ängsvädd. Flera 

värdefulla lindar (vissa hamlade) och ekar förekommer längs vägen. Objektet kantas av 

produktionsskog och jordbruksmark. Viss plockhuggning/avverkning kan ha skett inom 

betesmarken. 

Area: 2,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 971 

Objektet utgörs av betad lövnaturskog vid Kvarnagärde. Ek dominerar, med inslag av klibbal, 

ask, asp, glasbjörk samt enstaka lönn, lind, rönn och hägg. Några skyddsvärda ekar, lindar 

och askar står vid gården i norr. Gammal asp och lind förekommer. Arterna lunglav (NT) och 

grynig filtlav (NT) har noterats. Objektet kantar bäck i söder. 

Area: 7,4 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT)  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 974 

Vid St. Apelnäs ligger Apelnäsbäcken som nedströms vägen har blockrik miljö med fint grus 

emellan. Uppströms vägen mot dämmet med ålkista är bäcken kvillande och uppdelad i flera 

åfåror med block och grus. Här finns ett litet bestånd av flodpärlmussla (EN). Bäcken har hög 

skuggning av främst löv. En kraftledningsgata korsar objektet centralt. 

Area: 0,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): flodpärlmussla (EN)  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 976 

Söder om Broholmen ligger en fuktäng som troligen är ohävdad sedan en tid. Hirsstarr, pors, 

veketåg, älggräs och ängsvädd förekommer i fältskiktet. Enstaka al och björk finns. 

Opåverkad av produktionshöjande åtgärder. Objektet omges av jordbruksmark. 

Area: 1,1 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  -  

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 978 

Vid Mjöbäck flödar Högvadsån från Gumperedshölj till Lilla Nabbasjön. Sträckan mellan 

Torsås och Kvarnsjöå är ett kärnområde för flodpärlmussla (EN). Elfiske visar på abborre, 

lake, mört, gädda, elritsa, öring, lax och ål i Högvadsån. Ån går förbi reningsverk och omges 

till stor del av skogsmiljöer och jordbruksmark. 

Area: 5,8 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): flodpärlmussla (EN) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 983 

Objektet utgörs av strömmande-forsande parti av Ätran vid Veka. Här finns en gammal 

dammbyggnad som skapar ett vandringshinder för fisk, partiellt för öring. Död ved finns i 

måttlig mängd. Objektet omges till större delen av jordbruksmark.  

Area: 1,5 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  -  

Generellt biotopskydd: - 
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Naturvärdesobjekt 989 

Ätran vid Buttorp innehåller forsande, strömmande och små lugnflytande partier. 

Huvudfåran är bitvis kraftigt rensad, men i övriga ytor och i sidofåror syns inga tydliga spår av 

rensning. Den gamla kvarndammen utgör vandringshinder för fisk. Bytesrester och spillning 

från utter (NT) har noterats. Ån kantas till stor del av jordbruksmark och skog, men 

uppväxande hygge finns i närområdet (med liten skyddszon mot vattenförekomsten). 

Area: 3,6 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): utter (NT) 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 996 

Forsande-strömmande sträcka av Ätran vid Forsaberg. Fåran delar upp sig så att öar bildas. 

Rester av en dammbyggnad finns i den nedre delen men utgör inte vandringshinder för fisk 

vid högvatten. Bitvis finns möjliga lekplatser för öring. Död ved förekommer. Väg korsar 

objektet i norr. Ån kantas av skog och i vissa delar av jordbruksmark. 

Area: 2,9 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 1023 

Objektet utgörs av Bergabäcken uppströms Ätran fram till kraftstationen vid Bergfors där ett 

vandringshinder som är definitivt för öring förekommer. Bäcken har ett naturligt 

meandrande lopp med bitvis mycket goda miljöer för öring. Vid elfiske har gott om årsungar 

fångats. En väg korsar objektet centralt. Ån kantas av skog, men flödar genom jordbruksmark  

Area: 2,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 

 

Naturvärdesobjekt 1024 

Objektet utgörs av grannaturskog i nordvästvänd bergbrant på Ramnaberget, sydöst om 

Nedergården. Enstaka tall, björk, asp, rönn och lind förekommer. Gammal grov gran och 

senvuxna granar är allmänt förekommande, liksom döende träd, högstubbar, torrakor och 

lågor. Här finns hällar och block m.m. Objektet kantar dikad mosse och produktionsskog.  

Area: 1,7 ha 

Prel. naturvärdesklass: 2 

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):  - 

Generellt biotopskydd: - 
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Obesökta objekt klass 3 

I tabell 1 hittas alla objekt som pekades ut som naturvärdesobjekt i förstudien, men som ej 

har bsökts. 
 

Tabell 1. Tabellen ger en sammanfattning av samtliga naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3, påtagligt 
naturvärde, som inte är fältinventerade under 2016 - 2017. I tabellen finns även tre naturvärdesobjekt med klass 
4, visst naturvärde, som identifierades på kommunens mark i samband med fältinventeringen 2016. 

Naturvärdesobjekt  Prel. 
naturvärdesklass 

Beskrivning Naturtyp Naturvårdsarter 
(artportalen m.fl.) 

Area (ha) 

1 3 Sydvästvänd brant med äldre blandskog ned 
mot Såken. Skogen har avverkats ovanför 
branten vilket gett svag-måttlig negativ 
påverkan. 

Skog och 
träd 

  0,5 

2 3 Såken är en flikig sjö med flera öar. Stränderna 
är i allmänhet klippiga och stupar brant ned i 
vattnet. Sjön har goda förhållanden vad gäller 
försurning och övergödning. Fortsätter utanför 
kommungräns. 

Djup sjö klockgentiana (VU), 
strandviol (NT), 
granspira (NT) 

357,6 

4 3 Jällsjön är en liten sjö omgiven av mosse och 
tallsumpskog. Myrsjöar har ofta stor betydelse 
för fågellivet. 

Djup sjö   0,9 

6 3 Spångaån mellan Rudesjön och Höljasjöarna. 
Öring, elritsa, gädda, lake samt signalkräfta 
förekommer i ån (elfiske 2007). Ån bedöms ha 
måttlig ekologisk status. 

Vattendrag   0,9 

7 3 Höljasjöarna är två små sammanhängande 
sjöar i Spångåns vattensystem. Lövskog kantar 
stränderna, därefter tar produktionsbarrskog 
över.  Hasselmus har noterats i närheten. 

Djup sjö   4,2 

8 3 Spångaån från Höljasjöarna till utloppet i 
Såken. Ån har måttlig ekologisk status. Vid 
Hinnared får ån ett meandrande lopp. Öring, 
elritsa, gädda, lake och signalkräfta 
förekommer. 

Vattendrag   5,7 

10 3 Området utgörs av ett bergstup ned mot Såken 
samt skogen ovanför branten. Här finns bland 
annat rikligt med lodytor, vilket skapar 
värdefulla miljöer för bland annat mossor. 
Området har höga värden för fågellivet. 

Skog och 
träd 

 2,6 

11 3 Ädellövträd omgivna av produktionsbarrskog 
nordväst om Ramslund. 

Skog och 
träd 

  0,2 

12 3 Litet område med bokskog nordväst om 
Ramslund. 

Skog och 
träd 

  0,1 

13 3 Bokskog vid Olshult i västsluttning ned mot 
Såken. 

Skog och 
träd 

  0,8 

14 3 Äldre barrskog på Stora mossen, som omges av 
trädklädd mosse. 

Skog och 
träd 

  1,7 

15 3 Delvis trädklädd mosse. I öster öppnare med 
förekomst av öppet vatten i gölar. Ett dike 
finns i den västra delen. 

Myr   8,2 

17 3 Äldre ädellövskog samt ädellövträd vid 
betesmark mellan Nygården och Storelyckan.  I 

Skog och 
träd 

  4,6 
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Naturvärdesobjekt  Prel. 
naturvärdesklass 

Beskrivning Naturtyp Naturvårdsarter 
(artportalen m.fl.) 

Area (ha) 

trädskiktet finns bland annat ek, rönn, björk, 
ask och klibbal. Flera hålträd förekommer. 

19 3 Litet parti med alsumpskog vid Stomsbacken. Skog och 
träd 

  0,3 

21 3 Vid Stomsbacken ligger en ädellövskog i en 
sluttning.  I trädskiktet finns ask, asp, klibbal 
och gran. Hassel och asksly utgör buskskiktet. 

Skog och 
träd 

  3,2 

22 3 Smal bård med äldre lövträd i öppen gräsmark. Skog och 
träd 

  0,4 

24 3 Blandlövskog med asp och björk i söder och 
klibbal och björk i norr. Inslag av gran, ask, ek, 
tall, sälg, apel, lönn och rönn. Dikat i norr. Frisk 
gräs-örttyp. I buskskiktet finns hassel, brakved 
och viden. 

Skog och 
träd 

  2,2 

26 3 Äldre ädellövträd vid skogsbilväg. Avverkat 
runt omkring. 

Skog och 
träd 

grynig filtlav (NT) 0,3 

30 3 Blandlövskog med ek, björk, al, sälg och asp. 
Även gran förekommer. Gamla träd saknas. I 
buskskiktet finns brakved och en. 

Skog och 
träd 

  1,6 

33 3 Lommasjön är en myrsjö på gränsen av 
kommunen. Den fortsätter även söder om 
kommungräns. Myrsjöar har ofta stor 
betydelse för fågellivet. 

Djup sjö buskskvätta (NT) 0,5 

35 3 Lövskogsbestånd på en kulle. Klen-medelgrov 
ek i glest-tätt bestånd. Inslag, bitvis stort, av 
gran. Litet inslag av klen-medelgrov björk och 
asp. Bitvis inslag av gråal. Enstaka tall, sälg. I 
buskskiktet förekommer hassel, en och 
brakved. 

Skog och 
träd 

  3,5 

39 3 Myr vid Pjukabo som är mestadels trädklädd 
men öppen i väster. Produktionsskog omger 
förutom i nordväst där åkermark tar vid. 

Myr   7,3 

40 3 Alskog med klen-medelgrov klibbal längs Ätran 
vid Hillared. Stort inslag av björk. Även inslag 
av gran, asp, sälg och hägg. I fältskiktet har 
tidigare noterats rankstarr, springkorn, 
ormbär, rockentrav, dvärghäxört, blomvass och 
bäckbräsma. 

Skog och 
träd 

  0,2 

41 3 Alskog med klen-medelgrov klibbal längs Ätran 
vid Hillared. Stort inslag av björk. Även inslag 
av gran, asp, sälg och hägg. I fältskiktet har 
tidigare noterats rankstarr, springkorn, 
ormbär, rockentrav, dvärghäxört, blomvass och 
bäckbräsma. 

Skog och 
träd 

  2,9 

44 3 Ekhage med medelgrov-grov ek i glest bestånd. 
Litet inslag av lönn och klen-medelgrov björk. 
Enstaka sälg, rönn och unggran. I buskskiktet 
förekommer hassel och fältskiktet är av frisk 
gräs-örttyp. 

Skog och 
träd 

almlav (VU), gulvit 
blekspik (VU), grå 
jordlav (VU) 

2,3 

48 3 Veka Öjasjö ligger omgiven av produktionsskog 
av gran och tall. Sjön är inte försurad, men 
biologiska data saknas. Fortsätter öster om 

Djup sjö   4,3 
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Naturvärdesobjekt  Prel. 
naturvärdesklass 

Beskrivning Naturtyp Naturvårdsarter 
(artportalen m.fl.) 

Area (ha) 

kommungräns. 

49 3 Veka Öjasjö ligger omgiven av produktionsskog 
av gran och tall. Sjön är inte försurad, men 
biologiska data saknas. Fortsätter öster om 
kommungräns. 

Djup sjö   1,7 

50 3 Glest lövskogsbestånd med medelgrov-grov ek. 
Inslag av björk samt enstaka rönn. 
Odlingsrösen allmänna. Fältskikt av frisk gräs- 
och gräs-ristyp. 

Skog och 
träd 

  1,7 

51 3 Hedekskog, delvis betad. Grov ek dominerar 
med inslag av björk, asp och rönn. I buskskiktet 
finns hassel, brakved och en. Fältskiktet är av 
frisk gräs-ris/örttyp. En väg skär den sydvästra 
delen av området. 

Skog och 
träd 

  8,2 

52 3 Litet bestånd med ädellövskog som omges av 
åkrar och ett kalhygge. 

Skog och 
träd 

  0,3 

54 3 Talldominerad sumpskog som ansluter till 
Lockerydsmossen, men en väg avgränsar vilket 
har gett svag lokal påverkan. 

Skog och 
träd 

  3,3 

56 3 Myr kring tjärnen Kvarnsjön, öppen i öster, 
med tallsumpskog i norr och söder. Påverkad 
av omgivande skogsbruk och dikning. 

Myr   11,4 

58 3 Lommasjön är en myrsjö på gränsen av 
kommunen. Den fortsätter även söder om 
kommungräns. Myrsjöar har ofta stor 
betydelse för fågellivet. 

Djup sjö buskskvätta (NT) 1,2 

60 3 Gärdesmossen och Holmamossen, glest 
trädklädda med tall. I väster rinner en bäck, 
som även utgör kommungräns. Kvarngölen 
ligger i den södra delen av området. Myren är 
relativt naturlig. 

Myr   22,3 

62 3 Medelgrov bok i glest bestånd på en kulle 
omgiven av betesmarker. Enstaka gran och 
björk. I den södra delen litet inslag av grov ek. 
Enstaka torrakor och hålträd. Fältskiktet är av 
torr grästyp, eller saknas helt. 

Skog och 
träd 

  2,5 

64 3 Öppen myr kring bäck vid Båghuset. Bäcken 
utgör kommungräns. Myren är förhållandevis 
naturlig och opåverkad. 

Myr   6,2 

68 3 Bokskog på ostsidan av rullstensås. Gränsar i 
väst till åkermark och i öst till barrskog. Klen-
medelgrov bok i ganska tätt bestånd. Inslag av 
gran, ek och björk. I buskskiktet återfinns glest 
med hassel. Fältskiktet saknas mest. Hasselmus 
har tidigare noterats. 

Skog och 
träd 

hasselmus   2,5 

70 3 Luckig lövskog med rönn, ek, bok, björk, klibbal 
och apel. Bitvis inslag av gran. Hassel 
förekommer i buskskiktet. Fältskiktet är av frisk 
gräs-typ. 

Skog och 
träd 

  3,8 

71 3 I Nässjön skjuter en 800 m lång rullstensås ut 
söderifrån. Sjön är inte försurad. I sjön har 
flytsäv (VU) noterats. 

Djup sjö flytsäv (VU) 61,6 
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72 3 Öppna och trädklädda odlingsmarker samt 
bäck vid Ävje mellan Kalvsjön och Torasjön. 
Området ligger på en grusås. Längs landsvägen 
står enstaka grova ekar med rödlistade lavar. 

Äng och 
betesmark 

grynig filtlav (NT), 
skuggorangelav 
(NT), 
månlåsbräken 
(NT), åkerkål (NT), 
slåttergubbe (VU) 

10,9 

73 3 En del av Örsjön ligger inom Svenljunga 
kommun. Sjön har måttlig ekologisk status. 

Djup sjö   18,7 

74 3 Trädklädd betesmark med bestånd av 
slåttergubbe (VU), samt arter som ängsvädd, 
svinrot och stenmåra. Gran och asp 
förekommer i trädskiktet. 

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU) 0,6 

75 3 Ohävdad, trädklädd betesmark stadd i 
igenväxning. Gran och olika lövträd i 
trädskiktet. 

Äng och 
betesmark 

  0,7 

76 3 Ädellövskog precis norr om Ätran vid Yttre 
Skåpanäs. Litet inslag av gran, främst i öster. 

Skog och 
träd 

  0,6 

81 3 Ljusemossen är en mestadels öppen-glest 
trädklädd myr, med tätare trädklädda delar. 
Dikning har skett vilket påverkar hydrologin, 
men mossen har ändå biotopkvaliteter i form 
av storlek, form och relativ naturlighet. 

Myr   27,4 

82 3 Kalvsjön är en något större, avlång sjö med 
värden för bl. a fågellivet. Sjön har måttlig 
ekologisk status, p.g.a problem med försurning 
och hydromorfologiska förändringar.  Längs 
stränderna förekommer bitvis värdefull flora. 

Djup sjö skaftslamkrypa 
(EN),  

klockgentiana (VU), 
strandlummer (NT) 

722,4 

83 3 Lövskogslund vid Nättsjö, nedanför en kulle 
som är avverkad. 

Skog och 
träd 

  0,8 

84 3 Lövskogslund vid Nättsjö. Skog och 
träd 

  0,5 

85 3 Vid Nättsjö ligger ett område med ädellövskog. 
Den södra delen är en betad skog med klen-
medelgrov ek med inslag av sälg, asp och björk 
samt enstaka gran. Hassel och skogsolvon. I 
norr finns medelgrov bok och ek i tätt bestånd, 
samt enstaka rönn, 

Skog och 
träd 

borsttåg (NT) 5,9 

87 3 Bokskog längs väg vid Frackebo. Lunglav (NT) 
och ädellav (EN) förekommer. 

Skog och 
träd 

lunglav (NT), 
ädellav (EN) 

0,8 

89 3 Lövskog vid Svenstorp med klen-medelgrov 
björk och bok i tätt bestånd. Litet inslag av 
gran. Enstaka rönn, sälg och medelgrov asp. 
Kring husen enstaka grov ask och lönn samt en 
mycket grov bok. Enstaka lågor. 

Skog och 
träd 

  3,2 

90 3 Mestadels trädklädd myr där tall dominerar. 
Några fastmarksholmar med tallskog finns. 
Myren är flikig och i södra delen rinner en 
bäck. Området är förhållandevis naturligt. 

Myr   24,4 

91 3 Ädellövskog mot Kalvsjöns västra strand. I 
söder dominerar medelgrov-grov ek, och 
skogen övergår i norr mot bokskog. Inslag av 
gran, björk, lind, asp, sälg, ask, rönn. Enstaka 

Skog och 
träd 

klockgentiana (VU) 9,3 
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torrakor och hålträd. Hassel i buskskikt. Torr 
gräs-ristyp. Betad. 

93 3 Bokskog med klen-medelgrov bok samt inslag 
av ek, björk och asp. Fläckvis fältskikt av torr-
frisk gräs-ristyp. 

Skog och 
träd 

  1,8 

94 3 Bokskog vid Fegens strand. Inslag av ek, björk 
och asp. Buskskikt saknas och fältskikt av torr-
frisk gräsristyp förekommer fläckvis. 

Skog och 
träd 

  1 

96 3 Bokskogsbestånd på kulle utmed Kalvsjöns 
västra strand. Klen-medelgrov bok, inslag av 
gran, tall, björk och ek. Enstaka grov bok och 
ek. En i buskskikt, fältskikt av torr örttyp. 

Skog och 
träd 

klockgentiana (VU 2,6 

100 3 Ohävdad betesmark med mycket jungfrulin, en 
del ängsvädd och stenmåra trots lång tids 
ohävd. I kanten mot tomten två mäktiga lönnar 
och två lika mäktiga blodbokar. Buskskiktet 
tätnar snabbt från söder i form av björk och 
salix-arter. 

Äng och 
betesmark 

grynig filtlav (NT) 1,7 

108 3 Litet område med klen-medelgrov björk i tätt 
bestånd. Inslag av tall, rönn, sälg och asp samt 
enstaka gran. I buskskiktet förekommer 
brakved och en. Fältskiktet är av frisk 
gräsristyp. 

Skog och 
träd 

  0,6 

109 3 Lövskog med klen-medelgrov björk och inslag 
av klen-medelgrov ek. Enstaka tall. Tidigare 
betat, nu igenväxt. 

Skog och 
träd 

  2 

110 3 Ekskog med medelgrov-grov ek. Inslag av björk 
och gran samt enstaka rönn, bok, tall och asp. 
Fältskikt av torr örttyp, buskskikt saknas. 

Skog och 
träd 

  0,5 

111 3 Dunge med ek och björk i tätt bestånd. Inslag 
av asp, tall och gran. Fältskikt av frisk gräs-
ristyp. Området har åtminstone tidigare betats. 

Skog och 
träd 

  0,4 

115 3 Uppströms kraftverket vid Skåpanäs vidgas 
Ätran till en sjö.  Ån har här bedömts till 
måttlig ekologisk status. 

Djup sjö   91,7 

117 3 Lövskogsklädda kullar vid Kalvsjöns västra 
strand. Bok dominerar med inslag av gran, ek 
och björk. Grov bok förekommer. Fältskikt av 
torr gräs-ristyp. 

Skog och 
träd 

  1,9 

121 3 Öppen-glest trädklädd myr som kantas av en 
bård av gran och tall. Utanför denna ansluter 
kalavverkade områden och ungskog. 

Myr   3,2 

122 3 Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid 
Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. 
Avverkningar har bitvis skett nära inpå. 

Limnisk 
strand 

  0,2 

128 3 Ädellövskog vid Lommaholmen ned mot 
Kalvsjöns strand. Ek och lind dominerar. Vid 
stranden är klockgentiana (VU) noterad. 

Skog och 
träd 

klockgentiana (VU), 
lunglav (NT) 

0,5 

129 3 Strandvåtmark intill Rödesjön. En väg 
avgränsar området i väster. 

Limnisk 
strand 

  0,8 

131 3 Mestadels öppen, långsträckt myr kring 
Skållebogölar. Området gränsar till Nordre 

Myr   15,3 
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Svansjön. Myren kantas av en bård med tall 
och gran, sedan ansluter avverkade områden 
på flera sidor. Bäck rinner genom myren. 

132 3 Trädklädd betesmark vid Bökenäs som ansluter 
till öppet vatten. Igenväxt och bör restaureras. 
Slåttergubbe (VU), svinrot och stenmåra 
förekommer. 

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU) 1,5 

133 3 Ädellövskogsbestånd i sluttning ned mot 
Kalvsjön på östra sidan. Bok (öster) och ek 
(väster) dominerar, inslag av gran, björk, rönn, 
lind och asp. Fältskikt av torr-frisk gräs-ristyp 
och örttyp. 

Skog och 
träd 

sommarfibbla (NT) 4 

134 3 Avsnörd vik av Kalvsjön norr om Bökenäs. Sjön 
har bedömts inneha måttlig ekologisk status. 

Grund sjö   15 

135 3 Litet bokskogsbestånd i blockrik sluttning ned 
mot Kalvsjöns västra strand. Inslag av björk och 
gran. Enstaka grov bok förekommer. Fältskikt 
av torr-frisk lågörttyp. 

Skog och 
träd 

  2,9 

138 3 Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid 
Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. 
Avverkningar har bitvis skett nära inpå. 

Limnisk 
strand 

  0,1 

139 3 Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid 
Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. 
Avverkningar har bitvis skett nära inpå. 

Limnisk 
strand 

  0,4 

140 3 Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid 
Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. 
Avverkningar har bitvis skett nära inpå. 

Limnisk 
strand 

klockgentiana (VU) 2,4 

141 3 Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid 
Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. 
Avverkningar har bitvis skett nära inpå. 

Limnisk 
strand 

  0,8 

143 3 Lövskog vid Tovhult. Öster om vägen 
triviallövskog med björk och klibbal, enstaka 
ek, bok och sälg. Väster om vägen ekskog med 
inslag av gran, tall, björk, bok, lind, asp, ask, 
sälg och rönn. En och sly av ek, björk och rönn i 
buskskikt. 

Skog och 
träd 

  4,2 

144 3 Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid 
Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. 
Avverkningar har bitvis skett nära inpå. 

Limnisk 
strand 

  1 

149 3 Löv- och barrblandskog i brant på 
Kvarnåsabergets sydsluttning. 

Skog och 
träd 

  0,6 

151 3 Blandlövskog vid Vallen. Björk och asp 
dominerar med inslag av klibbal, ek och gran. 
Enstaka lågor och hålträd förekommer. 
Brakved, hägg och hassel i buskskiktet. 

Skog och 
träd 

  5,6 

152 3 Ekskog på kulle vid Boda. Klen-medelgrov ek i 
glest bestånd. Inslag av medelgrov björk. 
Enstaka unggran samt grov ek, björk och lind. 
En grov bok. Övergår mot norr i tät slyskog 
med björk, rönn och ek. Hassel i buskskikt. 
Torr-frisk gräs-örttyp. 

Skog och 
träd 

  1,5 

153 3 Avlång betesmark som är mycket igenväxt. Äng och slåttergubbe (VU) 0,7 
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Slåttergubbe (VU), svinrot och ängsvädd 
förekommer liksom en skyddsvärd lind i norra 
delen. 

betesmark 

154 3 Ekskogsklädd kulle intill Ätran. Medelgrov-grov 
ek i glest bestånd. Litet inslag av gran och klen-
medelgrov björk. Enstaka lind, rönn, asp och 
tall. Hassel samt sly av lind, ek och rönn i 
buskskiktet. Fällmossa på ek i östra kanten. 
Tidigare betad. 

Skog och 
träd 

  2,2 

156 3 Ädellövskog vid Vattumosse. I söder med inslag 
av gran. 

Skog och 
träd 

  1,3 

157 3 Ädellövskog med inslag av gran strax öster om 
Vattumosse. 

Skog och 
träd 

  1,5 

159 3 Gles ädellövskog som domineras av ek. Inslag 
av björk, lind, sälg, rönn, apel, asp, ask. 
Fältskikt av torr-frisk gräs-örttyp. Området är 
åtminstone tidigare betat. 

Skog och 
träd 

  0,9 

161 3 Litet bestånd med äldre ädellövträd, främst ek, 
vid Skeppshult. 

Skog och 
träd 

  0,4 

166 3 Öppen våtmark som omges av 
produktionsskog och avverkade ytor. 

Myr   1,6 

167 3 Granskog i västvänd brant. Skog och 
träd 

  0,3 

168 3 Mestadels öppen myr, dock trädklädd i 
sydväst. En bäck rinner i den norra delen. Viss 
dikningspåverkan. 

Myr   6,7 

169 3 Blandsumpskog kring bäck väster om 
Åsamossen. 

Skog och 
träd 

  1,5 

170 3 Strandskog som domineras av klibbal längs 
Kalvsjöns nordvästra strand. Inslag av björk. 

Skog och 
träd 

  2,3 

171 3 Liten, mestadels öppen, myr med förekomst av 
öppet vatten. Förhållandevis naturlig. 

Myr   2,8 

172 3 Rödasjön ligger precis norr om Rösarp och är 
förbunden med Kalvsjön. 

Grund sjö   9,7 

173 3 Glest trädklädd myr, tätare trädskikt i 
kanterna. Myren gränsar till sjö. Tall dominerar 
i kanterna med lövinslag. Viss negativ påverkan 
från anslutande väg samt från avverkningar. 

Myr   5,3 

176 3 Bokskog med inslag av gran, asp, ek, björk, lind 
och sälg. Enstaka torrakor och hålträd. Ansluter 
till strand och sjö. 

Skog och 
träd 

  9,3 

177 3 Blandlövskog med klen rönn och sälg som 
övergår i medelgrov björk och grov asp. Inslag 
av grov ek och bok, samt gran. Hassel glest i 
buskskikt. 

Skog och 
träd 

  1,2 

178 3 Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid 
Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. 
Avverkningar har bitvis skett nära inpå. 

Limnisk 
strand 

  0,4 

179 3 Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid 
Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. 
Avverkningar har bitvis skett nära inpå. 

Limnisk 
strand 

  0,2 
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180 3 Strandvåtmark intill avsnörd vik av Kalvsjön. 
Barrskog, delvis avverkad, ansluter norr om. 

Limnisk 
strand 

  1,3 

181 3 Litet bestånd med bok vid Lommaholmen. 
Inslag av gran. 

Skog och 
träd 

lunglav (NT) 1,2 

182 3 Ulemossen är en trädklädd mosse där tall 
dominerar. Litet öppet parti i söder. 
Avverkningar har påverkat negativt. 

Myr   10 

183 3 Lövskogslund och hagmarksskog vid Skållebo. 
Hamlade askar förekommer. 

Skog och 
träd 

gulvit blekspik 
(VU), slåttergubbe 
(VU), grynig filtlav 
(NT) 

1,2 

184 3 Lövskog vid Hässelhult. Medelgrov-grov ek i 
glest-tätt bestånd. Bitvis inslag av gran. Inslag 
av klen-medelgrov asp och bok. Enstaka lönn 
och björk. Hassel i buskskikt. 

Skog och 
träd 

  2,6 

186 3 Näsgölen ligger omgiven av en smal bård av 
öppen myr som övergår i barrskog som delvis 
är avverkad. Närheten till Fegen och att den 
ligger i en myr innebär att sjön troligen har stor 
betydelse för fågellivet. 

Djup sjö  1,2 

187 3 Liten lövskogsklädd brant som omges av 
ungskog. En bäck rinner i områdets utkant. 

Skog och 
träd 

  0,2 

190 3 Ädellövskog i brant sluttning ned mot Fegen. 
Bok dominerar med inslag av ek, björk och 
gran. 

Skog och 
träd 

  3 

193 3 Lövskog med björk och klibbal vid Näs, som 
ansluter till Fegens strand. En bäck rinner 
genom området. 

Skog och 
träd 

  0,9 

194 3 Äldre lövskog längs vägen till Näs. Skog och 
träd 

  0,8 

198 3 Ohävdad betesmark vid Sandhuset som ligger 
vid Fegens strand. En del värden i trädskiktet 
samt i den nord(östra) delen som är opåverkad 
av produktionshöjande åtgärder. 

Äng och 
betesmark 

  1,3 

199 3 Bokskog på kulle vid Västra Fegens strand. Litet 
inslag av björk samt enstaka tall och asp. 
Fältskiktet är av torr gräs-ristyp. 

Skog och 
träd 

  2 

200 3 Blandsumpskog som omges av avverkade 
områden. 

Skog och 
träd 

  1,2 

203 3 Strandvåtmark kring Hörnesjön. Avverkning 
har skett nära inpå och utloppet från sjön är 
uträtat vilket drar ned naturvärdet något. 

Limnisk 
strand 

  3,8 

204 3 Hörnesjön ligger i en myr och bidrar positivt till 
biologisk mångfald. Myrsjöar har ofta stor 
betydelse för bl.a fågellivet. 

Grund sjö   2,4 

206 3 Blandlövskog med ek, lind, bok samt enstaka 
björk, rönn, asp och gran. Området ligger vid 
Kalvsjöns strand. 

Skog och 
träd 

  0,7 

207 3 Bokskog vid Lommaholmen med klen-
medelgrov bok samt inslag av gran. 

Skog och 
träd 

  0,5 

208 3 Öppen-glest trädklädd myr mellan Kalvsjön och Myr   11,4 
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Fursjön. En väg skär området. 

209 3 Barrsumpskog med gran och tall. Ett hygge 
ansluter norr om området. 

Skog och 
träd 

  0,5 

214 3 Litet bestånd med ädellövskog vid Tranered. Skog och 
träd 

grynig filtlav (NT) 0,2 

216 3 Betesmark vid Nygård intill Ätran. Öppet-
nästan slutet trädskikt. Marken är 
igenväxande. Revfibbla och slåttergubbe har 
noterats. 

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU) 1 

217 3 Betesmark vid Nygård stadd i igenväxning. 
Troligen obetad sedan 15–20 år, ändå dröjer 
sig bl.a. ängsvädd och prästkrage kvar. 

Äng och 
betesmark 

  1 

218 3 Lövängsrest vid Kassbo. Området omges av 
barrskogsplanteringar. 

Skog och 
träd 

  0,7 

220 3 Storasjön är en långsmal sjö som ligger till 
hälften inom kommunen. Den har bedömts till 
måttlig ekologisk status och har vissa problem 
med försurning och att vandringshinder 
förekommer nedströms. Området är värdefullt 
för fågellivet. 

Djup sjö   116,4 

222 3 Ädellövskog vid Åsebo. Omges av barrskog och 
åkermark. Enstaka värdefull ask och lönn vid 
vägen. 

Skog och 
träd 

lunglav (NT), grynig 
filtlav (NT) 

0,7 

231 3 Ekskog vid Kalvs kyrka. Klen-medelgrov ek, 
inslag av medelgrov-grov tall. Även björk, asp, 
sälg, rönn och fågelbär. Brakved och glest i 
buskskikt. Området är strandnära och 
innehåller även liten sandstrand. 

Skog och 
träd 

almlav (VU), 
tidigare 
klockgentiana (VU), 
men ej återfunnen 
2007 

3,3 

239 3 Barrsumpskog. En väg skär objektet i två delar. Skog och 
träd 

  1,4 

241 3 Öppen strandvåtmark vid Fursjöns västra 
strand. 

Limnisk 
strand 

  2,7 

242 3 Mestadels öppen strandvåtmark vid Kalvsjöns 
östra strand. Delvis påverkad av dikning. 

Limnisk 
strand 

  9,6 

243 3 Björkskog i västsluttning ned mot Fursjön. 
Enstaka grov asp samt medelgrov-grov ek. 
Hassel och hägg i buskskiktet. 

Skog och 
träd 

  1,4 

247 3 Spaden är en oligotrof sjö på kommungräns. 
Riklig övervattensvegetation, även gäddnate, 
näckrosor och notblomster förekommer. Sjön 
har en artrik fiskfauna och värden för 
fågellivet. Försurning och vandringshinder är 
dock negativt för naturvärdet. 

Djup sjö   166,5 

249 3 Barrskog intill bäck. Avverkningar omger väster 
och öster om. 

Skog och 
träd 

  2,5 

250 3 Öppen strandvåtmark längs Fursjön. Bladvass, 
blåtåtel och pors förekommer. 

Limnisk 
strand 

  1,9 

253 3 Ädellövskog med ek, bok, lind och lönn, även 
björk, rönn och gran. Skogen är belägen i en 
sluttning ned mot Kyrkviken, en vik av Kalvsjön. 

Skog och 
träd 

  1,9 

256 3 Björkamossen är en glest trädklädd myr med Myr   22,1 
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öppna partier i centrala delar. Lokal påverkan 
från dikning, främst i norr och söder. 
Avverkning har skett nära inpå. 

258 3 Trädklädd betesmark på torr grusås med svag-
ingen hävd. Goda förutsättningar för fin 
torrängsflora. Björk, asp, lönn, ek, rönn, tall, 
gran och sälg förekommer. Guldsandbi har 
noterats i vägkant i öster. 

Äng och 
betesmark 

guldsandbi (NT) 0,9 

262 3 Betesmark vid Guttorp, ohävdad och under 
igenväxning. 

Äng och 
betesmark 

  1,3 

263 3 Betesmark vid Guttorp, ohävdad och under 
igenväxning. 

Äng och 
betesmark 

  0,8 

265 3 Lövskog i sydvästbrant, inslag av gran i lägre 
liggande delar. 

Skog och 
träd 

  1,3 

268 3 Litet bestånd med tallskog intill öppen myr. Skog och 
träd 

  0,5 

269 3 Trädklädd betesmark där ek dominerar, bitvis 
grov. Även björk och enstaka hägg, gran, tall 
och rönn. Kuperad mark, med odlingsrösen. En 
skyddsvärd ek med fällmossa. 

Skog och 
träd 

  4,3 

270 3 Gåsamossen är en mestadels öppen myr som i 
söder angränsar till å. Väg avgränsar i öster. 
Myren är relativt orörd. 

Myr   57,4 

274 3 Trädklädd betesmark med främst gran och 
björk. Marken är ohävdad. 

Äng och 
betesmark 

  0,5 

275 3 Flerskiktad ädellövskog vid Rydet. Omges av 
åkrar och avverkade områden. 

Skog och 
träd 

  2,7 

278 3 Trädklädd betesmark, med relativt många 
värdefulla ekar och aspar. Bitvis ganska 
opåverkad flora. 

Äng och 
betesmark 

  4 

283 3 Blandlövskog i sluttning. Klibbal dominerar, 
med inslag av björk och ek främst i kanterna. 
Enstaka sälg, hägg och ung gran. Hassel i 
buskskikt. Fältskikt av fuktig örttyp. 

Skog och 
träd 

  1,5 

290 3 Betesmark vid Baskered som är stadd i 
igenväxning, men här finns värden i trädskikt 
och i floran. Angränsar till välhävdad 
betesmark. 

Äng och 
betesmark 

  1,5 

293 3 Skogsbete vid Gunnarsbo med ett antal grova 
tallar och granar. 

Skog och 
träd 

  20,6 

294 3 Vännebosjön har problem med försurning, 
men kalkning har gett önskad effekt. 
Vandringshinder förekommer nedströms sjön 
vilket dock är negativt för naturvärdet. 

Djup sjö   32,9 

296 3 Del av Uttermossen som fortsätter väster om 
kommunen. Den del som är i kommunen är 
mest glest trädklädd med tall, men öppna 
partier förekommer. Några bäckar och en göl 
förekommer. 

Myr   12,2 

314 3 Liten betesmark vid Klovarp, i öster trädklädd. 
Vissa floravärden men behöver restaureras. 

Äng och 
betesmark 

  0,7 
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315 3 Lövskog, möjligen betad, med medelgrov-grov 
ek, grov björk, asp och rönn. Gran, mest i öster, 
och lönn förekommer också. 

Skog och 
träd 

  3 

318 3 Tidigare betad ekskog med inslag av björk, 
gran, asp. Brakved och en förekommer i 
buskskiktet. 

Skog och 
träd 

  3,5 

324 3 Barrskog kring bäck i dalgång vid Gebo. Skog och 
träd 

  0,7 

326 3 Västvänd brant med gran och lövträd vid 
Björkelund. 

Skog och 
träd 

  1,4 

328 3 Älesjön har bedömts till måttlig ekologisk 
status. Vandringshinder är negativt för 
naturvärdet. Sjön har problem med försurning 
men detta motverkas genom kalkning. 

Djup sjö klockgentiana (VU), 
borsttåg (NT), 
strandlummer (NT) 

24,3 

330 3 Strandvåtmark intill Åstarpasjön. Mest öppen 
men mot kanterna buskar och lövträd. 

Myr   1,1 

332 3 Öppen betesmark med vissa hävdgynnade 
arter som stagg, stenmåra, slåttergubbe (VU), 
knägräs och revfibbla. Kvävepåverkad. 

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU) 2 

333 3 Öppen betesmark, påverkad av 
produktionshöjande åtgärder. Här finns ändå 
enstaka slåttergubbe (VU), stagg och 
prästkrage. 

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU) 1,1 

339 3 Ekebergsmossen och Myrbäckskärret har 
öppna, glest trädklädda samt 
sumpskogspartier. Området är relativt 
opåverkat av mänskliga ingrepp. 

Myr   51,8 

344 3 Västvänd brant som domineras av gran med 
inslag av lövträd. 

Skog och 
träd 

  1,1 

345 3 Ekåsamossen är en glest trädklädd mosse som 
domineras av tall. I väster övergår den till en 
mestadels öppen mosse. En fastmarksholme 
förekommer, och i norr ligger Svaletjärn. 
Mossen är relativt opåverkad och varierad. 

Myr   8,8 

346 3 Del av Uttermossen som fortsätter väster om 
kommunen. Den del som är inom kommunen 
är mest glest trädklädd med tall, men öppna 
partier förekommer. Några bäckar och en göl 
förekommer. 

Myr   2 

349 3 Tjärnsmosse är en öppen-glest trädklädd myr 
med en tjärn. Svag lokal påverkan från dikning 
och intilliggande avverkning, men myren är 
förhållandevis naturlig. 

Myr   21,3 

350 3 Torr och mager gammal slåtteräng. Kvar dröjer 
sig fortfarande bl.a. ängshavre och ängsvädd. 
Ett antal grova gamla björkar finns. Marken 
växer igen med björksly och gran. 

Äng och 
betesmark 

  0,4 

351 3 Öppen betesmark med till stor del 
kvävepåverkad flora. Dock förekommer rikligt 
med sten- och gulmåra samt ängsvädd. 
Tidigare har här funnits vanlig backsippa (VU) 
och backtimjan (NT). 

Äng och 
betesmark 

vanlig backsippa 
(VU), backtimjan 
(NT) 

0,9 
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352 3 Mager och torr gammal slåttrad grusås med 
stora förutsättningar att bli både artrik och 
värdefull. Många gamla björkar. I fältskikt finns 
ännu kvar mycket svinrot och ängsvädd. 

Äng och 
betesmark 

  1,4 

355 3 Barrsumpskog intill trädklädd myr vid Trollsjön. Skog och 
träd 

  1,1 

356 3 Blandsumpskog med gran och lövträd kring 
bäck vid Bergsholm. 

Skog och 
träd 

  0,5 

357 3 Blandsumpskog söder om Skogen. Avverkat 
öster om. 

Skog och 
träd 

  0,8 

363 3 Bäckmiljö med lövträd längs Kvarnatorpsån. Skog och 
träd 

  0,2 

368 3 Ädellövskog i ostsluttning. Ek dominerar, inslag 
av bl a gran. Förhållandevis gles. 

Skog och 
träd 

  1,9 

371 3 Lövskogslund, troligen tidigare betad. Inslag av 
gran främst i väster. 

Skog och 
träd 

  2,1 

374 3 Klibbalsumpskog med stort inslag av gran samt 
enstaka tall och glasbjörk. Området är översilat 
och har riklig förekomst av död ved. Håliga 
alar, torrträd och lågor förekommer. Liten bäck 
rinner i området. 

Skog och 
träd 

  1,5 

376 3 Ekskog med medelgrov-grov ek, inslag av björk 
och asp. Enstaka ask. Hassel och brakved i 
buskskiktet. Fältskikt av gräs-örttyp. 

Skog och 
träd 

  1,2 

378 3 Mindre bestånd med barrskog som domineras 
av gran. En bäck rinner i den östra delen av 
området. 

Skog och 
träd 

  0,8 

379 3 Buttorps mosse är en mestadels öppen mosse 
som skärs av en väg i nord-sydlig riktning. Svag 
lokal påverkan från dikning. Trädklädd i 
kanterna. 

Myr   27,6 

381 3 Gles hagmarksskog med ek, åtminstone 
tidigare betad. Enstaka björk och klibbal samt 
grov ask förekommer. 

Skog och 
träd 

  2,1 

382 3 Barrskog vid Lilla Byrhult. Skog och 
träd 

  0,6 

385 3 Lövskogslund med ek, asp och björk. En i 
buskskikt. 

Skog och 
träd 

grynig filtlav (NT) 1,4 

387 3 Litet bestånd med äldre granskog intill 
Björsjöns strand. 

Skog och 
träd 

  0,6 

390 3 Åsamossen är en glest trädklädd myr. I söder 
går ett dike där lövträd samt ung gran och tall 
börjat växa in. I övrigt dominerar tall på myren. 

Myr   22,9 

392 3 Lövskogklädd kulle vid Mjoghult. Medelgrov-
grov ek, inslag av medelgrov-grov björk. 
Enstaka rönn och asp. Skogen betades tidigare, 
ev. fortfarande. 

Skog och 
träd 

  2,4 

395 3 Hjärtaredsmossen är mest trädklädd med tall. 
En bäck rinner genom mossen som närmast 
vattnet är öppen. Tjärnen Tranesjön ligger i 
den nordöstra delen. Mossen är lokalt svagt 

Myr   29,7 
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påverkad av anslutande avverkning och 
dikning. 

396 3 Igenväxande betesmark, endast mindre delar 
är helt skuggfria, Grov ek, hirsstarr och 
ängsvädd är några av de värden som finns. 

Äng och 
betesmark 

  1 

397 3 Mossodling som sedan blivit slåttermad, nu 
använd som betesmark. I år dock inte betad, 
ohävdsarter som vasstarr, vass m.m. börjar 
etablera sig. Även älggräs, veketåg 
förekommer. 

Äng och 
betesmark 

  1,2 

401 3 Strandvåtmark intill Lillån vid Bäckäng. En 
lövträdsridå avgränsar mot åkermark i öster. 

Limnisk 
strand 

  0,6 

402 3 Strandvåtmark längs Lillån vid Bäckäng. 
Marken är i huvudsak öppen, men i öster står 
en lövträdsridå. 

Limnisk 
strand 

  0,6 

405 3 Betesmark till stora delar bevuxen med björk, 
som når ned till Ätrans strand där albuketter 
står. Korvsjö med öppenvatten, även två små 
vattensamlingar. Mandelblom, grönvit nattviol, 
prästkrage, skogsklöver, gökärt, vårbrodd och 
ängsvädd förekommer i fältskiktet. 

Äng och 
betesmark 

grönvit nattviol 2,8 

408 3 Ohävdad fuktig-blöt betesmark intill 
Håcksviksån vid Gräsdal. Marken är stadd i 
igenväxning. Det strandnära läget motiverar 
restaureringsåtgärder. 

Äng och 
betesmark 

  0,7 

410 3 Öppen betesmark väster om Ätran vid 
Hagalund. Domineras av fuktäng, men här 
finns även torrare partier med ängsskallra, 
ängshavre, skogsklöver, liten blåklocka och 
gökärt. 

Äng och 
betesmark 

  2,3 

411 3 Mogasjön ligger öster om Håcksvik. Den har 
inte fått någon bedömning av ekologisk status. 
Tidigare har här noterats flytsäv (VU) och 
borsttåg (NT). 

Djup sjö flytsäv (VU), 
borsttåg (NT) 

21,5 

413 3 Gräsken är en oligotrof skogssjö med ett 
största djup om 15,2 m, som delvis ligger inom 
kommunen. Vandringshinder nedströms samt 
försurning är negativt, vilket gett bedömningen 
måttlig ekologisk status. Sjön har en tämligen 
artrik fiskfauna. 

Djup sjö   45,1 

416 3 Skrubbemossen ligger längs en bäck strax norr 
om Ammamossen. Myren är öppen-glest 
trädklädd med tall. Svag lokal påverkan från 
dikning. 

Myr   47,9 

418 3 Ekebergsmossen och Myrbäckskärret har 
öppna, glest trädklädda samt 
sumpskogspartier. Området är relativt 
opåverkat av mänskliga ingrepp. 

Myr   17,5 

420 3 Strandvåtmark vid Lillån. Mot ån står bl.a. 
klibbal. I öster förekommer gran. 

Limnisk 
strand 

  3,8 

421 3 Strandvåtmark intill Stångån, glest klädd med 
främst klibbal. 

Limnisk 
strand 

  0,7 
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422 3 Några större öppna mader som inte betas intill 
Ätran vid Kolarp. Vegetation består främst av 
högvuxen starr och älggräs. Även klockgentiana 
(VU) har noterats från den sydöstra delen. 
Värdefullt område för fåglar. 

Äng och 
betesmark 

klockgentiana (VU), 
sävsparv (VU), 
buskskvätta (NT) 

16,9 

423 3 Litet bestånd med barrsumpskog i svacka 
sydost om Anfastorp. Avverkat i nära 
anslutning öster om. 

Skog och 
träd 

  0,3 

424 3 Trädklädd betesmark vid Hålabäckstorp. 
Ganska artfattig flora med blodrot, gökärt, 
liten blåklocka, svartkämpar och ängsvädd. 
Flera värdefulla träd: björk, ek, rönn och sälg. 
Delar av området med svag-tydlig 
kvävepåverkan. 

Äng och 
betesmark 

  1,5 

425 3 Myr vid Rullån, mest trädklädd men öppen 
närmast ån som meandrar sig fram. 
Förhållandevis opåverkad. 

Myr   14,7 

427 3 Längs Ätran ligger blöta, ohävdade mader som 
till stor del är öppna men bitvis håller på att 
växa igen med videsnår. Ett mindre småvatten 
ligger nära ån. Vissa fågelvärden, bl.a har 
enkelbeckasin och sävsparv (VU) noterats. 

Äng och 
betesmark 

enkelbeckasin, 
sävsparv (VU) 

14,2 

432 3 Öppen till glest trädklädd mosse som omges av 
åkrar och barrskog. Mestadels intakta 
kantzoner med löv- och barrträd. 
Förhållandevis naturlig. 

Myr   9,4 

433 3 Öppen till glest trädklädd mosse som omges av 
åkrar och barrskog. Mestadels intakta 
kantzoner med löv- och barrträd. 
Förhållandevis naturlig. 

Myr   4,1 

434 3 Ekåsamossen är en glest trädklädd mosse som 
domineras av tall. I väster övergår den till en 
mestadels öppen mosse. En fastmarksholme 
förekommer, och i norr ligger Svaletjärn. 
Mossen är relativt opåverkad och varierad. 

Myr   12,7 

436 3 Brostorpamossen, en mestadels öppen mosse 
med en göl - Mossasjö. En del variation 
förekommer och myren är förhållandevis 
naturlig och opåverkad. 

Myr   54,9 

437 3 Relativt artrik gammal äng, trots en långt 
gången igenväxning. Måttlig förekomst av 
darrgräs, rikligt med ängsvädd . Dessutom är 
mer allmänna ängsväxter vanliga. I trädskiktet 
finns gran och lövträd. 

Äng och 
betesmark 

  1,8 

438 3 Långsmalt kärr längs Flybäcken. Mestadels 
öppet, trädklätt mot kanterna. Förhållandevis 
opåverkat. 

Myr   38,5 

439 3 Inganäsasjön, Nabbasjön och L. Nabbasjön är 
tätt sammanbundna, långsmala sjöar i en nord-
sydlig sprickdal. På den östra dalsidan reser sig 
berget tvärt ur sjön. Måttlig ekologisk status 
eftersom vandringshinder finns, samt problem 

Djup sjö   23,8 
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med försurning. 

440 3 Rybackamossen är en öppen-trädklädd mosse 
som ansluter till den lilla sjön Kvarnsjön. 
Avverkningar har skett i nära anslutning sydost 
om men i övrigt är mossen förhållandevis 
naturlig och opåverkad. 

Myr   13,4 

441 3 Öppen-trädklädd mosse vid Båtstjärn. En bäck 
rinner söderut från Båtstjärn. Svag lokal 
påverkan från anslutande avverkning. 

Myr   37,1 

442 3 Mosse söder om Vrängebo. Bitvis mycket blöt, 
ett antal tjärnar ingår också i objektet, liksom 
Kvarnbäcken.  Anslutande avverkning har gett 
negativ påverkan men området är ändå 
förhållandevis naturligt och varierat. 

Myr   41,5 

446 3 Litet ekdominerat bestånd vid Karsbo. Omges 
av åkrar samt en avverkad yta. Glest med 
hassel och en i buskskikt. Lågor förekommer. 

Skog och 
träd 

  0,6 

451 3 Betesmark vid Källenäs intill Yttersjön. En 
väldigt grov ek, en grov lind och, minst tre 
hamlade askar. Floran klart påverkad av ohävd 
och igenväxning, men de vanliga ängsväxterna 
finns samt lite svinrot och slåttergubbe (VU). 
Stort slyuppslag. 

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU) 1,9 

452 3 Högmossen är en glest trädklädd myr med 
tuvor och svagt utvecklade strängar. Omges av 
avverkade ytor. Svag lokal påverkan från äldre 
dikning. 

Myr   9,6 

454 3 Lövskog, åtminstone tidigare betad, med 
många värdefulla träd - bok, ask (vissa 
hamlade), ek, asp och lönn runt gården 
Ingärdebo. I fältskiktet finns bl.a. jungfrulin och 
fläcknycklar. 

Skog och 
träd 

fläcknycklar 5,6 

455 3 Lövskog norr om Källtorp, fortsätter i smal bård 
längs åkerkant. Trädskiktet utgörs av björk, 
asp, en och sälg. 

Skog och 
träd 

lunglav (NT) 6,4 

458 3 Objektet utgörs av fyra trädklädda åkerholmar 
vid Klägghult, som åtminstone tidigare 
betades. Medelgrov-grov lind dominerar med 
inslag av medelgrov-grov ek. Bitvis tätt med 
asp och björk, enstaka gran, lönn och sälg. 

Skog och 
träd 

  2,2 

462 3 Delvis trädklädd myr, en bäck rinner i den 
norra delen. Svag påverkan från anslutande 
avverkning. 

Myr   10,5 

463 3 Gölamossen är en öppen-glest trädklädd myr 
med en liten göl. Myren är förhållandevis 
opåverkad. 

Myr   22 

464 3 Mosse norr om Hålasjön, mest trädklädd med 
tall men öppna partier förekommer. Svag lokal 
påverkan från omgivande avverkningar. Gölen 
Kampatjärn ligger i myrens norra del. 

Myr   14,9 

465 3 Äldre barrskog på kulle öster om Kampatjärn. 
Brunpudrad nållav (NT) på björkhögstubbe, 

Skog och 
träd 

brunpudrad nållav 
(NT), 

7,4 
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även stubbtrådmossa (NT) och kornknutmossa 
(NT) påträffade. 

strubbtrådmossa 
(NT), 
kornknutmossa 
(NT) 

467 3 Barrskogsklädd tvär västvänd brant intill 
Inganäsasjön. Gran dominerar, med litet 
lövinslag. 

Skog och 
träd 

  1,4 

470 3 Mosse väster om Hålasjön, trädklädd med 
öppna partier. En bäck rinner i den södra delen 
och en göl ligger i den norra delen. 

Myr   6,4 

471 3 Mosse kring bäck, ansluter till Hålasjön i söder. 
Mest glest trädklädd, öppet kring bäcken. 
Anslutande avverkning har gett svag lokal 
påverkan. 

Myr   12,8 

472 3 Grandominerad västvänd brant med stort 
lövinslag framförallt i den södra delen. 

Skog och 
träd 

  1 

473 3 Östvänd brant ned mot Gölamossen. Gran 
dominerar med inslag av lövträd. Bitvis luckigt. 
Lodytor förekommer. 

Skog och 
träd 

  2,9 

474 3 Västvänd barrskogklädd brant. Viss 
olikåldrighet förekommer. 

Skog och 
träd 

  0,8 

478 3 Ädellövträd vid Källhult. Ek och björk, glest 
med en i buskskiktet. 

Skog och 
träd 

  0,6 

482 3 Kroksjön ligger delvis inom kommunen. Sjön 
har bedömts till måttlig ekologisk status. 
Försurning och vandringshinder i 
vattensystemet är negativt för naturvärdet. 
Försurning motverkas genom kalkning. 

Djup sjö   11,1 

484 3 Trädklädd betesmark vid Mellan-Bäck. 
Medelgrov-grov ek, litet inslag av medelgrov 
björk. Enstaka grov lind och asp. Fältskikt av 
frisk grästyp. 

Äng och 
betesmark 

  2,3 

492 3 Höljsjön är direkt förbunden med Fegens norra 
del, och har bedömts till måttlig ekologisk 
status. Flytsäv (VU) har tidigare noterats. 

Djup sjö flytsäv (VU) 17,2 

495 3 Östvänd brant med löv- och barrblandskog. Skog och 
träd 

  1,2 

497 3 Hagmarksskog vid Kårte som domineras av 
gran i nordost, men övergår i blandskog i 
sydväst. 

Skog och 
träd 

  3,4 

498 3 Välhävdad betesmark vid Holmsjön med en del 
hävdgynnad flora som stenmåra, knägräs, 
stagg och revfibbla. 

Äng och 
betesmark 

  0,6 

505 3 Ekskog med inslag av tall och gran. Lågor 
förekommer. Lunglav (NT) och dvärgbägarlav 
(NT) har noterats. 

Skog och 
träd 

lunglav (NT), 
dvärgbägarlav (NT) 

2,6 

506 3 Ostvänd brant med grova granar samt inslag av 
lövträd vid Kleven. 

Skog och 
träd 

  1,8 

507 3 Mosse söder om Hålasjön. Mest trädklädd med 
tall men öppen längs den bäck som rinner i 
nord-sydlig riktning. Avverkningar har gjorts i 
nära anslutning vilket lett till svag lokal 

Myr   11,9 
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påverkan. 

508 3 Ädellövskog sydväst om Pajered. Skogen har 
tidigare hävdats genom bete. 

Skog och 
träd 

åkerkål (NT) 1 

509 3 Mosse längs bäck som mynnar i Storasjön. 
Mest öppen, men trädklädd mot kanterna. En 
väg skär området. 

Myr   6,1 

512 3 Lövrik barrnaturskog norr om Sjöbo. Angränsar 
till Storasjöns norra strand. 

Skog och 
träd 

  2,9 

516 3 Lövrik barrnaturskog med gran och björk samt 
inslag av ek. 

Skog och 
träd 

  0,9 

517 3 Litet bestånd med äldre ädellövträd norr om 
Hussered. 

Skog och 
träd 

  0,4 

519 3 Ädellövskog i sluttning ned mot Kättarpsån. Skog och 
träd 

  0,7 

520 3 Trädklädd betesmark vid Storäng. Trädskiktet 
är bitvis slutet. 

Äng och 
betesmark 

  1,2 

522 3 Lövdominerad hagmarksskog i Gammalsjö, 
med enstaka värdefulla ekar. 

Skog och 
träd 

  1,4 

526 3 Ekskog vid Kummeludden vid Västra Fegens 
norra strand. 

Skog och 
träd 

lunglav (NT) 1,6 

529 3 Restaurerad betesmark med terrasskanter, 
rösen och stensättning. Viss hävdgynnad flora 
med gökärt, ängsvädd och stenmåra 
förekommer. 

Äng och 
betesmark 

  2,5 

531 3 Blandsumpskog öster om Ätran som i söder 
övergår till en torrare blandskog med inslag av 
grövre tall. 

Skog och 
träd 

  0,8 

532 3 Längs Ätrans östra sida löper en bergbrant. 
Lodytor och grova block ger gott om 
skrymslen. Gran dominerar, inslag av rönn, 
björk och tall. Gott om grövre lågor och 
vindfällen. Inslag av alsumpskog med alsockar. 
Korallav, stor revmossa, västlig hakmossa. 

Skog och 
träd 

stor revmossa, 
västlig hakmossa 

0,2 

533 3 Längs Ätrans östra sida löper en bergbrant. 
Lodytor och grova block ger gott om 
skrymslen. Gran dominerar, inslag av rönn, 
björk och tall. Gott om grövre lågor och 
vindfällen. Inslag av alsumpskog med alsockar. 
Korallav, stor revmossa, västlig hakmossa. 

Skog och 
träd 

stor revmossa, 
västlig hakmossa 

0,3 

534 3 Ridå med klibbal längs ett 400 m långt avsnitt 
av Ätrans västra strand. Gamla klibbalbuketter 
och rikligt med död ved i form av torrakor och 
högstubbar. Det ligger även gott om död ved i 
vattnet längs strandkanten. 

Skog och 
träd 

  1,1 

535 3 Betesmark med ohävd och/eller svag hävd 
under många år. Viss hävdgynnad flora som 
stagg, stenmåra och ängsvädd finns kvar. Torr-
frisk mark med enstaka värdefulla bokar och 
ekar. Opåverkad av produktionshöjande 
åtgärder. 

Äng och 
betesmark 

  1,4 

536 3 Mosse väster om Fornebo. Mest glest Myr   86,5 
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trädklädd med tall, tätare trädklädda partier 
förekommer också. Bäckar rinner i den västra 
respektive den östra delen. Viss påverkan från 
dikning, vägdragning och avverkning. 

537 3 Äldre lövrik barrskog, fastmarksholme i en myr 
som brukas för torvtäkt. Väg avgränsar i väster. 

Skog och 
träd 

  0,7 

539 3 Kolsjömossen är en trädklädd myr, mestadels 
med glest trädtäcke. Några tjärnar ingår i 
objektet, liksom enstaka fastmarksholmar med 
äldre granskog. Svag lokal påverkan från 
dikning. 

Myr   0,7 

540 3 Lövskogslund i nordsluttning vid Slätthult. 
Trädskiktet består av klibbal, ask, rönn, björk 
och asp med inslag av gran. Hassel i 
buskskiktet. 

Skog och 
träd 

  1,4 

541 3 Lövskog vid Slätthult, en bäck rinner genom 
området. I trädskiktet finns asp, björk, klibbal, 
sälg och rönn. 

Skog och 
träd 

  0,9 

545 3 Lövskogslund i nordvästsluttning vid 
Sandsjönäs. 

Skog och 
träd 

  0,8 

547 3 Trädklädd betesmark med en del värdefulla 
träd, bl a ek, ask, lönn. Svag eller ingen hävd 
sedan länge, ändå finns slåttergubbe (VU), 
ängshavre och ängsvädd kvar. 

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU) 1,4 

549 3 Längs en grusväg ligger en sydvänd sluttning 
med sandig mark och torräng med gott om 
svinrot, även slåttergubbe (VU), mosippa (EN), 
ljung, ängshavre, gökärt, ängsviol och 
ängsvädd. 

Äng och 
betesmark 

mosippa (EN), 
slåttergubbe (VU) 

0,1 

550 3 Buttorps mosse är en mestadels öppen mosse 
som skärs av en väg i nord-sydlig riktning. Svag 
lokal påverkan från dikning. Trädklädd i 
kanterna. 

Myr   14,7 

555 3 Kroksjön är en mindre sjö som ligger omgiven 
av myrmark och barrskog som delvis är 
avverkad. 

Djup sjö   8,9 

556 3 Igenväxande betesmark vid Picke. 
Hävdgynnade arter som granspira (NT), svinrot 
och ängsvädd finns kvar. 

Äng och 
betesmark 

 granspira (NT) 0,3 

559 3 Myr längs Lysjöån, fortsätter utanför 
kommungräns. Mest trädklädd, men närmast 
ån är myren öppen. Lokal påverkan från 
intilliggande avverkningar. 

Myr   11,1 

562 3 Igenväxande äng vid Granhallatorp. Stagg och 
stenmåra frekvent förekommande, här finns 
även ängsvädd, slåttergubbe (VU) och 
smörboll. 

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU), 
smörboll. 

2,8 

563 3 Lövskogslund i kant mot åker vid 
Granhallatorp. I trädskiktet finns björk, al, ek, 
lönn, rönn, sälg, alm, ask och apel. Hassel och 
en förekommer i buskskiktet. 

Skog och 
träd 

  1,2 

564 3 Blandsumpskog nedanför sluttning öster om Skog och   0,6 
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Stenstorp. Området fortsätter även utanför 
kommungräns. 

träd 

565 3 Granskog längs bäck söder om Picke. Skog och 
träd 

  0,8 

567 3 Blandlövskog längs Ätran vid Buttorp. Klibbal 
och björk dominerar med inslag av ek, lönn, 
ask, rönn, hassel, hägg och sälg. En del grov 
klibbal på socklar förekommer. Högstubbar och 
lågor av al samt torrakor förekommer också. 

Skog och 
träd 

  2 

568 3 Blandlövskog längs Ätran vid Buttorp. Klibbal 
och björk dominerar med inslag av ek, lönn, 
ask, rönn, hassel, hägg och sälg. En del grov 
klibbal på socklar förekommer. Högstubbar och 
lågor av al samt torrakor förekommer också. 

Skog och 
träd 

  0,2 

569 3 Mosse med några tjärnar söder om Borryd. 
Mest glest trädklädd. Förhållandevis opåverkad 
men svag lokal påverkan från dikning och 
avverkning finns. 

Myr   49,9 

570 3 Lövrik äldre barrskog i sydvänd brant på 
Björsjöberg. 

Skog och 
träd 

 5,6 

575 3 Vid Stackebo ligger en torr-frisk, bitvis nästan 
fuktig betesmark. Ganska igenväxt och stora 
delar ohävdade. Endast svagt betat de senaste 
10-20 åren. Viss hävdgynnad flora finns ännu 
kvar. 

Äng och 
betesmark 

  1,3 

576 3 Ett öppet betat flodplan med vattensamlingar. 
Området avgränsas av en betad erosionsbrant 
glest bevuxen av ek och björk. Här finns en viss 
ängsflora av svinrot, ängsviol och liten 
blåklocka. En öppen sandblotta ger bra 
förutsättningar för steklar. 

Äng och 
betesmark 

  4,1 

577 3 Vid Bållatorp växer en hedekskog med stort 
inslag av asp, även björk. Enstaka gran, ask, 
lönn och sälg. Bitvis finns gott om torrakor och 
hålträd. Brakved och hassel i buskskiktet. 
Området har tidigare betats. 

Skog och 
träd 

  8,1 

584 3 Västvänd brant med blandskog norr om 
Skönabäck. 

Skog och 
träd 

 1,4 

585 3 Öppen betesmark intill Ätran vid Hagalund. 
Marken är av strandängskaraktär och en 
värdefull miljö för vadare. En ridå med klibbal 
finns längs ån. 

Äng och 
betesmark 

  2,4 

588 3 Igenväxande betesmark intill Ryasjön. 
Närheten till vatten höjer naturvärdet. 

Äng och 
betesmark 

  1,8 

590 3 Ett område med flera småvatten och 
vattenfyllda rester av åslingor. Omgivande 
marker hävdas inte längre och har en tämligen 
trivial flora. Småvattnen ger förutsättningar för 
en rik evertebratfauna och för amfibier. 

Småvatten   1,9 

591 3 Liten betesmark med förhållandevis gles flora: 
blodrot, blåsuga, gökärt, prästkrage, smultron, 
svartkämpar, vårbrodd, örnbräken. Torr-frisk 

Äng och 
betesmark 

  0,4 



 

 

  

Naturvårdsplan Svenljunga 2015–2017 Sida 156 av 

174 

Naturvärdesobjekt  Prel. 
naturvärdesklass 

Beskrivning Naturtyp Naturvårdsarter 
(artportalen m.fl.) 

Area (ha) 

välhävdad mark, ingen-svag kvävepåverkan. 

592 3 Igenväxande betesmark i Ängalund som stått 
ohävdad i många år. Floravärden finns dock 
som snabbt kan komma tillbaka vid 
restaurering och återupptagen hävd. 

Äng och 
betesmark 

  0,5 

593 3 Svagt hävdad betesmark vid Gunnboås. Glest 
med ängsväxter som blåsuga, gökärt, 
stenmåra, svartkämpar, vårbrodd. Frisk mark, 
svag-ingen kvävepåverkan. Halvöppen med: 
asp, björk, ek, lönn och oxel i trädskiktet. 

Äng och 
betesmark 

  0,7 

595 3 Öppen betesmark vid Kvarnåsen med värdefull 
hävdgynnad flora, som dock täcks till stor del 
av örnbräken. 

Äng och 
betesmark 

  1 

601 3 Stommamossen och Hallamossen är mestadels 
glest trädklädda, men trädskiktet tätnar i 
kanterna. Öppna partier förekommer. Ansluter 
till Lillesjön, bäck rinner genom myren. Svag 
lokal påverkan från dikning och avverkning. 

Myr   20,1 

602 3 Del av Råmossen, som ingår i större 
myrkomplex med Breamossen. Fortsätter 
utanför kommungräns. Inom kommunen är 
myren mest glest trädklädd med inslag av 
mindre öppna partier. Dikning har gett svag 
lokal påverkan. 

Myr   19,1 

603 3 Stommamossen och Hallamossen är mestadels 
glest trädklädda, men trädskiktet tätnar i 
kanterna. Öppna partier förekommer. Ansluter 
till Lillesjön, bäck rinner genom myren. Svag 
lokal påverkan från dikning och avverkning. 

Myr   1,4 

604 3 Stommamossen och Hallamossen är mestadels 
glest trädklädda, men trädskiktet tätnar i 
kanterna. Öppna partier förekommer. Ansluter 
till Lillesjön, bäck rinner genom myren. Svag 
lokal påverkan från dikning och avverkning. 

Myr   35 

605 3 Stommamossen och Hallamossen är mestadels 
glest trädklädda, men trädskiktet tätnar i 
kanterna. Öppna partier förekommer. Ansluter 
till Lillesjön, bäck rinner genom myren. Svag 
lokal påverkan från dikning och avverkning. 

Myr   12,9 

606 3 Litet bestånd med ädellövträd nordväst om 
Fjärhult. Omges av avverkade ytor. Grynig 
filtlav (NT) har noterats. 

Skog och 
träd 

grynig filtlav (NT) 0,5 

607 3 Stora Sjömossen är en mestadels trädklädd 
myr som omsluter stora delar av Apelnässjön. 
Bäckar rinner genom myren som är 
förhållandevis opåverkad. 

Myr   2,4 

608 3 Stora Sjömossen är en mestadels trädklädd 
myr som omsluter stora delar av Apelnässjön. 
Bäckar rinner genom myren som är 
förhållandevis opåverkad. 

Myr   5 

609 3 Stora Sjömossen är en mestadels trädklädd 
myr som omsluter stora delar av Apelnässjön. 

Myr   1,4 
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Bäckar rinner genom myren som är 
förhållandevis opåverkad. 

610 3 Öppen-glest trädklädd mosse med 
skogbevuxna små fastmarksholmar. En bäck 
rinner från den norra delen. Svag lokal 
påverkan från anslutande avverkningar. 

Myr   48,8 

611 3 Skitnarågsmossen är en mestadels trädklädd 
myr med glesare trädskikt i väster. Myren är 
påverkad av dikning och omgivande 
avverkning. 

Myr   27,2 

612 3 Ekdominerat bestånd norr om Torp. Inslag av 
björk, rönn och asp samt enstaka gran och ek. 
Glest med brakved och en i buskskiktet. 

Skog och 
träd 

  2,3 

618 3 Hålasjön är en myrsjö som ligger mellan 
Lindsbomossen och Tassamossen. 

Djup sjö   12 

619 3 Store mossen är en öppen-glest trädklädd myr. 
Tätare trädklädda partier dominerade av tall 
förekommer. En bäck rinner genom myren. 
Förhållandevis opåverkad, även om anslutande 
avverkning och dikning gett svag lokal 
påverkan. Fortsätter utanför kommungräns. 

Myr   56,3 

621 3 Simmesjön har bedömts till måttlig ekologisk 
status. Vattenkvaliteten är god för både 
försurning och övergödning. Det finns 
definitiva vandringshinder nedströms sjön, 
vilket är negativt för naturvärdet. 

Djup sjö   87,5 

623 3 Lövskog med klibbal, björk, asp, ek, rönn samt 
inslag av gran. Övergår mot norr i glesare 
hagmarksskog. Gott om torrakor, lågor och 
hålträd. Hassel i buskskikt. 

Skog och 
träd 

  4,3 

626 3 Porsagöl är en myrsjö. Myrsjöar har ofta stor 
betydelse för bl.a fågellivet. 

Djup sjö   3,1 

627 3 Öppen betesmark vid Kolarp. Ansluter i 
nordost till Bergabäcken. 

Äng och 
betesmark 

  6,7 

628 3 Ohävdad betesmark vid Kolarp, största delen 
björkdominerad, en del äldre björk. 
Igenväxande med bl a aspsly. En del 
hävdgynnad flora som slåttergubbe (VU), 
svinrot, prästkrage, revfibbla och gökärt finns 
ännu kvar. 

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU) 3 

631 3 Mader intill Ätran vid Ringestena, några betas 
fortfarande av nötdjur. Värdefullt för 
fågelfaunan: gulärla, tofsvipa, enkelbeckasin, 
ängspiplärka (NT), buskskvätta (NT) har 
noterats. I ohävdade delar tar älgört, 
fackelblomster och videört över. 

Äng och 
betesmark 

gulärla, tofsvipa, 
enkelbeckasin, 
ängspiplärka (NT), 
buskskvätta (NT)  

14 

632 3 Mader intill Ätran vid Ringestena, några betas 
fortfarande av nötdjur. Värdefullt för 
fågelfaunan: gulärla, tofsvipa, enkelbeckasin, 
ängspiplärka, buskskvätta har noterats. I 
ohävdade delar tar älgört, fackelblomster och 
videört över. 

Äng och 
betesmark 

gulärla, tofsvipa, 
enkelbeckasin, 
ängspiplärka (NT), 
buskskvätta (NT)  

9,6 



 

 

  

Naturvårdsplan Svenljunga 2015–2017 Sida 158 av 

174 

Naturvärdesobjekt  Prel. 
naturvärdesklass 

Beskrivning Naturtyp Naturvårdsarter 
(artportalen m.fl.) 

Area (ha) 

634 3 Ingegärdebo gårdssjö ligger i östra kanten av 
kommunen. Storlom häckar regelbundet i sjön. 

Djup sjö storlom 14,5 

635 3 Lövskog vid Österåsen. Grynig filtlav har 
noterats. 

Skog och 
träd 

grynig filtlav (NT) 1,3 

638 3 Området utgör en del av Hästhagsmossen, som 
fortsätter utanför kommungränsen. Mossen är 
glest trädklädd, och svagt påverkad av 
anslutande avverkningar. 

Myr   4,3 

641 3 Ohävdad betesmark med vissa floravärden. 
Återupptagen hävd skulle höja naturvärdet. 

Äng och 
betesmark 

  0,8 

643 3 Betesmark vid Roasjö där en liten del 
innehåller ängsvädd, brudborste och hirsstarr. 
Stora delar är kvävepåverkade och innehåller 
skräppor och nässlor.  Fin hassel och någon 
äldre ek förekommer. 

Äng och 
betesmark 

  1,6 

646 3 Litet bestånd med lövskog vid gården 
Brattåsen. 

Skog och 
träd 

trubbdaggkåpa 
(NT) 

0,4 

647 3 Lövbrännelik successionsmark med lövträd vid 
Hallen. 

Skog och 
träd 

  0,9 

651 3 Kvarnsjön ansluter till Rybackamossen som är 
en bitvis öppen myr. 

Djup sjö   6,6 

652 3 Litet område med äldre ädellövträd i åkerkant 
vid Ånarp. Lind, ask, bok och ek förekommer. 

Skog och 
träd 

  0,3 

653 3 Litet område med ädla lövträd ned mot sjön. 
Ek, ask, lind och bok förekommer. Närmast 
sjön finns klibbal. 

Skog och 
träd 

  0,6 

656 3 Åkerholme med grov ek i glest bestånd och 
med inslag av medelgrov björk. Åtminstone 
tidigare beteshävd. 

Skog och 
träd 

  0,8 

659 3 Stora Lasjön är en mindre sjö som omges av en 
bård av myrmark. 

Djup sjö   1,8 

660 3 Lövskog med medelgrov klibbal och björk. 
Inslag av gran och grov asp, enstaka rönn och 
ek. Gott om torrakor, lågor och hålträd. Glest 
med hassel i buskskiktet. 

Skog och 
träd 

  1,1 

661 3 En del av Dräggsjön ligger inom kommunen. 
Försurningen i sjön motverkas genom kalkning. 

Djup sjö   7,6 

662 3 Ullasjösjön är den näringsrikaste sjön i 
kommunen. Den är mycket fiskrik och utgör en 
viktig rastplats för fågel. 

Djup sjö   11,6 

663 3 Gammal sandtäkt som verkar betad av häst. 
Olika typer av sandmiljöer med olika rasvinklar, 
lodrät-plana. Området är delvis bevuxet med 
örter som renfana och röllika. Insektslivet 
verkar rikt, bl a har brun sandjägare noterats. 

Sandmiljö   2,2 

664 3 Ett sumpskogsområde med björk- och 
alsumpskog  och i nordost öppet kärr med bl.a 
älggräs. Genom området rinner en liten bäck. 
Längst i nordost mot gården, står en allé av 
ask, samt flera gamla grova rönnar och sälgar. 

Skog och 
träd 

  1,5 

666 3 Skogsbete vid Kårte som domineras av gran. Skog och   1,6 
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träd 

668 3 Vid Hestra står flera gamla lönnar, varav några 
är hamlade. Några av lönnarna är mulmträd. 
Grynig filtlav (NT) och skrovellav (NT) har 
noterats. 

Skog och 
träd 

grynig filtlav (NT), 
skrovellav (NT) 

0,4 

670 3 Ekskog söder om Grobo. Litet inslag av asp och 
björk, enstaka rönn, apel och gran. Bitvis 
slyuppslag av björk och asp. 

Skog och 
träd 

  1,2 

672 3 Området utgör en del av Hästhagsmossen, som 
fortsätter utanför kommungränsen. Mossen är 
glest trädklädd, och svagt påverkad av 
anslutande avverkningar. 

Myr   3,7 

673 3 Två små ängar vid Grankilen. I floran finns bl.a. 
ängsskallra och knägräs. 

Äng och 
betesmark 

  0,1 

674 3 Betesmark som stått ohävdad sedan minst 10 
år. Viss hävdgynnad flora finns dock kvar, bl.a. 
svinrot och darrgräs. Även några hamlade 
björkar förekommer. Objektet fortsätter söder 
om kommungräns. 

Äng och 
betesmark 

  0,4 

675 3 Mosse vid Hallåsen, ingår i större myrkomplex 
som fortsätter utanför kommungränsen. 
Trädklädd i norra delen, öppnar sedan upp sig 
kring en tjärn. 

Myr   7,5 

676 3 Naturskogsartad lövskog på fastmarksholme i 
myr. 

Skog och 
träd 

  4,3 

677 3 Lövbrännelik successionsmark. Speciellt i den 
östra delen är trädskiktet glest. 

Skog och 
träd 

  13,9 

678 3 Hyltenäsa och Hjortenäsa mossar är ett öppet-
glest trädklätt myrkomplex, med mer tätt 
trädklädda delar. Lokal svag påverkan från 
vägdragning, anslutande avverkning och 
dikning. 

Myr   99 

679 3 Ekskog med inslag av björk, tall och gran. Skog och 
träd 

  0,6 

681 3 Ballasjön är belägen söder om Boderås. Här 
finns uppgifter om flytsäv (VU), klotgräs (VU) 
och strandlummer (NT) vid de norra 
stränderna. 

Djup sjö flytsäv (VU), 
klotgräs (VU), 
strandlummer (NT) 

32,6 

685 3 Lilla Hissjön är en del av Hiåns vattensystem. 
Ån har här bedömts till måttlig ekologisk status 
eftersom den är försurad. Data saknas om 
kalkningen har önskad effekt. I Hiån finns också 
en damm men det är oklart om den utgör ett 
vandringshinder. 

Djup sjö   6,9 

687 3 Större, delvis restaurerad betesmark med viss 
hävdgynnad flora som stenmåra, ängsvädd och 
gökärt. Flera stensättningar, rösen och 
terrasser förekommer. Floran håller på att 
återkomma i restaurerade delar. 

Äng och 
betesmark 

  6,9 

688 3 Våksjön är en myrsjö som ingår i ett 
myrkomplex. 

Djup sjö   4,7 
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689 3 Vikasjön ingår i ett myrkomplex Djup sjö   4,5 

690 3 Våtmarker kring Assman och Röstorpasjö, vid 
Åstarp. Både öppna och trädklädda partier 
förekommer. 

Myr   1,3 

691 3 Våtmarker kring Assman och Röstorpasjö, vid 
Åstarp. Både öppna och trädklädda partier 
förekommer. 

Myr   0,7 

692 3 Våtmarker kring Assman och Röstorpasjö, vid 
Åstarp. Både öppna och trädklädda partier 
förekommer. 

Myr   8,8 

693 3 Våtmarker kring Assman och Röstorpasjö, vid 
Åstarp. Både öppna och trädklädda partier 
förekommer. 

Myr   0,2 

694 3 Igenväxande betesmark intill Åstarpasjön. Vissa 
floravärden och närheten till vatten är positivt 
för naturvärdet. 

Äng och 
betesmark 

  0,7 

696 3 Igenväxande björkhage vid Åstarp. Ängsvädd 
och stagg förekommer. 

Äng och 
betesmark 

  0,8 

698 3 Litet bestånd med äldre tallskog vid 
Tossemossen. 

Skog och 
träd 

  0,6 

701 3 Nordsjön är en myrsjö som ingår i ett 
myrkomplex. 

Djup sjö   3,6 

703 3 Litet bestånd med äldre barrsumpskog 
nordväst om Axelfors. 

Skog och 
träd 

  0,2 

704 3 Gransumpskog norr om Annelund. Skog och 
träd 

  0,8 

705 3 Svag hävdad betesmark med en del 
hävdgynnad flora som stagg, knägräs, 
stenmåra, revfibbla och ljung. Bitvis 
igenväxande med gran. 

Äng och 
betesmark 

  1 

706 3 Gransumpskog kring bäck vid Rosenskog. Skog och 
träd 

  1,5 

707 3 Skärsjön är relativt opåverkad med ett pH runt 
7, och har ornitologiska värden, med bl a 
häckande storlom. 

Djup sjö storlom 10,7 

709 3 En liten del av Tostamossen ligger inom 
kommunen. Mossen är öppen-glest trädklädd 
och förhållandevis opåverkad. I söder rinner 
Höljebäcken. Svag lokal påverkan från 
vägdragning. 

Myr   9,4 

710 3 En liten del av Tostamossen ligger inom 
kommunen. Mossen är öppen-glest trädklädd 
och förhållandevis opåverkad. I söder rinner 
Höljebäcken. Svag lokal påverkan från 
vägdragning. 

Myr   17 

712 3 Lövskog vid Yttre Målhult. Här förekommer 
björk, ek, sälg, asp, klibbal och gran. 

Skog och 
träd 

  1 

713 3 Längs vägen öster om Yttre Målhult står 
ädellövträd, främst ek. I norr sluttar marken 
brant åt öster. 

Skog och 
träd 

grynig filtlav (NT) 1,1 

715 3 Mosse vid tjärnen Lillesjön. Myren är flikig och Myr   15,4 
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mestadels glest trädklädd. Den är 
förhållandevis opåverkad av mänskliga 
ingrepp. 

717 3 Fuktig, äldre granskog med inslag av lövträd. 
Kavlabrobäcken rinner genom området. 
Avverkning har skett i nära anslutning söder 
om området. 

Skog och 
träd 

  1,2 

718 3 Lövskogslund vid skogsväg söder om 
Rosenskog. Litet inslag av gran. 

Skog och 
träd 

västlig njurlav (VU) 2,3 

719 3 Barrskog i sydvänd sluttning väster om 
Agnsjön. Gran dominerar med stort lövinslag i 
högre liggande delar. 

Skog och 
träd 

  1,2 

720 3 Ällesjön är en myrsjö i västra kanten av 
kommunen. 

Djup sjö   2,9 

721 3 Agnsjön är en myrsjö som omges av en liten 
öppen myr. 

Djup sjö   1,4 

723 3 Åstarpasjön ligger väster om golfbanan i 
Åstarp, längs Assman. I Assman är 
förhållandena vad gäller försurning och 
övergödning goda. 

Djup sjö   11 

727 3 Lillesjön ligger söder om Assman och omges av 
en liten myr som delvis är öppen. 

Djup sjö   1,2 

730 3 Mosse norr om Sjökullen som är glest 
trädklädd. Två små gölar förekommer. Stark 
lokal påverkan från torvtäkt i södra delen. Även 
svag lokal påverkan från anslutande 
avverkningar. 

Myr   29,2 

731 3 Sjön Opperhalen är förbunden med den större 
klarvattensjön Visen. En mindre del ligger inom 
kommunen. Sjön har problem med försurning 
och vandringshinder finns nedströms vilket är 
negativt, men den har bedömts ha måttlig 
ekologisk status. 

Djup sjö   18,3 

732 3 Visen är en stor, ganska djup klarvattensjö med 
steniga, klippiga delvis branta stränder. Flera 
näs delar sjön i flikiga vattenytor. Sjön har 
problem med försurning, som motverkas av 
kalkning. Nedströms finns vandringshinder. 
Liten del inom kommun. 

Djup sjö   23,5 

733 3 Trädklädd betesmark med vissa floravärden. I 
trädskiktet förekommer björk, asp, ek och ask, 
varav en del är något grövre. 

Äng och 
betesmark 

  0,8 

735 3 Blandskog kring bäck vid Övre Stångsjön. Skog och 
träd 

  0,8 

737 3 Alridå längs båda sidor om Assman vid Riskulla. 
Klen-medelgrov gråal och klibbal. Bitvis stort 
inslag av grov gran. Även hägg och björk 
förekommer. Fältskikt av fuktig örttyp. 

Skog och 
träd 

  3 

738 3 Alridå längs båda sidor om Assman vid Riskulla. 
Klen-medelgrov gråal och klibbal. Bitvis stort 
inslag av grov gran. Även hägg och björk 
förekommer. Fältskikt av fuktig örttyp. 

Skog och 
träd 

  2,1 
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739 3 På östra sidan om Ätran, vid Store kile, ligger 
ett större betat område. Närmast ån består det 
av öppen betesmark. En brantare 
lövträdsbevuxen erosionssluttning löper mitt i 
området där det växer bl a ek, asp, sälg, tall, 
klibbal och hägg. 

Äng och 
betesmark 

lunglav (NT) 6,3 

740 3 Ohävdad betesmark intill Ätran och en 
vegetationsrik korvsjö med bl a vattenaloe och 
dyblad samt rik förekomst av trollsländor. Viss 
hävdgynnad flora som slåttergubbe (VU), 
knägräs, vårbrodd, gökärt och harstarr finns. 

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU) 3 

741 3 Korvsjö intill Ätran som helt omges av skog. I 
korvsjöns ytterkurva finns en erosionsbrant 
som huvudsakligen är bevuxen med gran samt 
en del gråal och tall. 

Småvatten   0,8 

742 3 Ohävdad betesmark i sluttning ned mot Ätran 
vid Axelforshed. Närmast ån finns en friskäng, 
och därefter en sänka med högörtfuktäng och 
lågstarräng med hirsstarr. I sluttningen är 
marken torrare där fårsvingel dominerar. Viss 
hävdgynnad flora. 

Äng och 
betesmark 

  0,9 

743 3 I en skarp ytterkurva har Ätran skapat en 
erosionsbrant som delvis är mycket brant och 
delvis mer sluttande med en större källmiljö 
och en bäck. Vid källmiljön står gran och 
allmänt med död ved. Längs stranden 
dominerar klibbal, grova alar förekommer. 

Skog och 
träd 

  0,8 

747 3 Lövskog vid Karkashult. Skog och 
träd 

  0,5 

748 3 Lövskog vid en bäck i Karkashult. Skog och 
träd 

  1 

749 3 Igenväxande, ohävdad trädklädd betesmark vid 
Bergagärde. I en torrbacke bakom ladugården 
återfinns ängsvädd, backtimjan (NT) och 
knägräs. 

Äng och 
betesmark 

backtimjan (NT) 1,2 

753 3 Sjön Karken är en långsmal sjö med delvis 
branta stränder som är mestadels skogklädda.  
Sjön kalkas för att motverka försurning. 

Djup sjö   90,8 

755 3 Ostvänd brant med blandskog ned mot 
Dalabäcken. 

Skog och 
träd 

  1 

756 3 Betesmark vid Ramnäs, som till hälften täcks av 
sluten granskog. Resten är öppet med viss 
hävdgynnad flora. Ansluter till en bäck. 

Äng och 
betesmark 

  0,8 

757 3 Barrskog vid en bäck intill en myr i Hundhult. Skog och 
träd 

  0,4 

758 3 Litet bestånd med ädellövskog vid Hundhult. Skog och 
träd 

  0,5 

759 3 Ohävdad betesmark under igenväxning i 
Skrötås med vissa floravärden. Gran och 
lövträd i trädskiktet. 

Äng och 
betesmark 

  3,4 

761 3 Ohävdad betesmark vid Skrotås med enstaka 
hävdgynnad flora som knägräs, stagg och 

Äng och 
betesmark 

  0,6 
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ängsvädd. Även örnbräken och veketåg 
förekommer. Marken är torr-frisk och 
opåverkad av produktionshöjande åtgärder. 
Mest öppet med enstaka asp och björk. 

762 3 Holsjön är i sin nordöstra del grund och har 
låglänta stränder och där finns öarna Stenö och 
Ängö med ett rikligt fågelliv. Sjön har problem 
med försurning och partiella vandringshinder 
förekommer nedströms. Värdefull för 
fågellivet. 

Djup sjö  572,4 

764 3 Klovarapasjön ligger i Långemosse. Myren i sig 
är kraftigt påverkad av dikning men myrsjön 
har troligen stor betydelse för fågellivet. 

Djup sjö borsttåg (NT) 4,7 

765 3 Hagmarksskog, åtminstone tidigare betad, med 
medelgrov-grov ek, inslag av rönn, björk, gran, 
sälg och asp. Hassel i buskskiktet. Blomskägglav 
och gullpudra har tidigare noterats i området. 

Skog och 
träd 

blomskägglav, 
gullpudra 

3,7 

767 3 Lövängsrest vid Flenstorp med enstaka 
hamlade gamla askar. 

Skog och 
träd 

  0,7 

768 3 Ekskog med inslag av björk, rönn och gran. 
Glest med hassel och brakved i buskskiktet. 
Området har tidigare hävdats genom bete. 

Skog och 
träd 

  1,3 

772 3 En större korvsjö vid Ätran ligger intill en hög 
västvänd erosionssluttning där skogen har 
avverkats. Området mellan korvsjön och Ätran 
är bevuxet med ung granskog. 

Småvatten   0,5 

773 3 Holmsjön ingår i myrkomplex med Trolle 
mosse. 

Djup sjö   14 

777 3 Mossasjön ingår i ett myrkomplex med Trolle 
mosse. Som myrsjö har den troligen stor 
betydelse för fågellivet. 

Djup sjö   3,8 

780 3 Hulsjön är en liten sjö som omges av en bård 
av öppen myr. 

Djup sjö   1,1 

781 3 Mosse norr om Ugglebo med två gölar, den 
ena kallas Stora Agnsjön. Svag lokal påverkan 
från kraftledning och anslutande avverkningar. 

Myr   23,3 

782 3 Litet bestånd med äldre granskog med stort 
inslag av tall intill en myr vid Rackeryd. 

Skog och 
träd 

  0,2 

783 3 Litet bestånd med äldre granskog med stort 
inslag av tall intill en myr vid Rackeryd. 

Skog och 
träd 

  0,2 

784 3 Litet bestånd med äldre granskog med stort 
inslag av tall intill en myr vid Rackeryd. 

Skog och 
träd 

  0,7 

786 3 Bredsjömossen är en något större, öppen-glest 
trädklädd myr med mestadels intakt kantskog. 
Några bäckar/dråg rinner genom myren. Svag 
lokal påverkan från dikning och närliggande 
avverkning. Svagt utbildade strängstrukturer 
förekommer. 

Myr orre 80,2 

787 3 På Mosjömossen står en bitvis gles äldre 
tallsumpskog på norra sidan om en göl. Skogen 
omges helt av avverkade ytor. 

Skog och 
träd 

  5,9 



 

 

  

Naturvårdsplan Svenljunga 2015–2017 Sida 164 av 

174 

Naturvärdesobjekt  Prel. 
naturvärdesklass 

Beskrivning Naturtyp Naturvårdsarter 
(artportalen m.fl.) 

Area (ha) 

789 3 Kring ett biflöde till Ätran, där detta rinner upp 
i ån, står en äldre blandskog med bla gran. 

Skog och 
träd 

  0,4 

790 3 Tobomossen är glest trädklädd med tall. En 
liten göl ligger i den västra delen. Lokal 
påverkan från dikning och vägdragning. 

Myr   42,1 

794 3 Haga Lillesjö är en liten myrsjö. Myrsjöar har 
ofta stor betydelse för fågellivet. 

Djup sjö   0,3 

795 3 Trädklädd myr intill Holsjön. Fortsätter längs en 
bäck. Svag lokal påverkan från vägdragning, i 
övrigt relativt naturlig. 

Myr   21,3 

796 3 Myrkomplex med Holmamossen vid Ällesjön 
samt myr vid Iglasjön. En bäck går genom 
myren och genom tjärnen. Öppna och 
trädklädda partier förekommer. Avverkning 
bitvis i nära anslutning. 

Myr   19,6 

797 3 Myrkomplex med Holmamossen vid Ällesjön 
samt myr vid Iglasjön. En bäck går genom 
myren och genom tjärnen. Öppna och 
trädklädda partier förekommer. Avverkning 
bitvis i nära anslutning. 

Myr   30,9 

799 3 Rudesjön omges av en myrbård som sedan 
övergår i barrskog. Spångaån som rinner 
genom sjön har måttlig ekologisk status. 

Djup sjö   2 

802 3 Blandsumpskog som domineras av gran kring 
en bäck sydväst om Boda. 

Skog och 
träd 

  1,2 

803 3 Korvsjö längs Ätran. Småvatten   0,3 

804 3 Nordväst om Svedjorna ligger ett brandfält där 
naturvårdsbränning skett. Enstaka äldre tallar 
står kvar. En bäck går genom området. 

Skog och 
träd 

  10,6 

805 3 Äldre lövrik barrskog intill en torvtäkt. Skog och 
träd 

  1,5 

806 3 Fastmarksholme med äldre lövrik skog. Skog och 
träd 

  0,8 

808 3 Korvsjö längs Ätran. Småvatten   0,4 

814 3 Korvsjö längs Ätran. Småvatten   1,2 

816 3 Bestånd med äldre tallskog som omges av 
avverkade ytor. 

Skog och 
träd 

  0,5 

817 3 Fuktig äldre tallskog intill en bäck. Avverkning 
har skett nordväst och sydost om området. 

Skog och 
träd 

  1,4 

818 3 Korvsjö längs Ätran. Småvatten   0,2 

820 3 Barrskog i en dalgång längs en meandrande 
bäck väster om Ätran. 

Skog och 
träd 

  0,5 

823 3 Avsnörd meanderslinga längs Ätran. Småvatten   0,6 

824 3 Vid Kvarnen finns en igenväxande betesmark 
med björkar och lövsly. Här finns fortfarande 
viss hävdgynnad flora som stagg, stenmåra och 
knägräs. 

Äng och 
betesmark 

  1,1 

826 3 Hagmarksskog med främst ek kring Borgaholm. 
Vid vägen står en värdefull ek med fällmossa. 
Även grynig filtlav har noterats i området. 

Skog och 
träd 

grynig filtlav (NT) 1,2 
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827 3 Bjällesjön är en myrsjö i denvästra kanten av 
kommunen. 

Djup sjö   0,7 

828 3 St. Fiskesjö vid Sjöganäs är en mindre tjärn som 
omges av barrskog och myrmark. 

Djup sjö   3,1 

829 3 Lilla Fiskesjö är en tjärn som ligger i anslutning 
till Stora Fiskesjö och omges av myrmark. 

Djup sjö   1,1 

831 3 Myrkomplex med Holmamossen vid Ällesjön 
samt myr vid Iglasjön. En bäck går genom 
myren och genom tjärnen. Öppna och 
trädklädda partier förekommer. Avverkning 
bitvis i nära anslutning. 

Myr   3,8 

832 3 Igenväxande betesmark vid Svensås. Obetat 
och till drygt hälften rejält igenväxt, resten är 
endat något igenväxt. Medelgrov ek, mycket 
stagg och ljung samt en del knägräs är några av 
de värden som finns. 

Äng och 
betesmark 

  1,4 

834 3 Högalidsmossen är en öppen mosse med 
trädklädda kanter. En bäck rinner i den södra 
delen. Svag lokal påverkan från dikning och 
anslutande avverkning, men förhållandevis 
opåverkad. 

Myr   30,2 

836 3 Vid Strömsås ligger en betesmark som har stått 
ohävdad i många år. Här finns dock 
förutsättningar för en värdefull hävdgynnad 
flora. Stora delar tätt med gran. Restaurering 
krävs. 

Äng och 
betesmark 

  0,8 

837 3 Avsnörd meanderslinga längs Ätran. Småvatten   0,2 

838 3 Avsnörd meanderslinga längs Ätran. Småvatten   0,3 

839 3 Betesmark vid Hiå. Obetat och i söder helt 
slutet av björksly. Fortfarande mycket stagg 
och hirsstarr. Frisk-fuktig mark. I norr ligger en 
anlagd damm. 

Äng och 
betesmark 

  2,6 

841 3 Kärr kring Hiån och Hyltebäcken vid Hestra. 
Öppet närmast vattnet men i kanterna finns 
sumpskog. Lokal påverkan från dikning. 

Myr   20,8 

842 3 Korsvjö/avsnörd meanderslinga vid Ätran. Småvatten   0,8 

843 3 Betesmark vid Gullskog intill Ätran. I området 
ligger gamla åslingor och ett småvatten med 
öppen vattenspegel. Bland ängsväxter märks 
bockrot, backnejlika (NT), stenmåra, knägräs, 
grönvit nattviol, ängsviol, liten blåklocka, 
blåsuga och harstarr. 

Äng och 
betesmark 

backnejlika (NT), 
grönvit nattviol 

5,8 

844 3 Längs grusvägen finns en ca 400 m lång 
sydvästvänd vägren som blommar rikligt. Här 
finns bl a ängsväxter som svinrot, bockrot, 
höskallra, liten blåklocka och skogsklöver. 
Dessutom finns rikligt med åkervädd där 
väddsandbi sökte föda. 

Äng och 
betesmark 

väddsandbi 0,4 

845 3 En bäckravin med blandlövskog av främst 
klibbal och rönn med inslag av gran. Ravinen 
har branta sidor och mängden grövre död ved 
är tämligen stor. Bäcken skulle kunna lämpa sig 

Skog och 
träd 

  0,4 
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som lekområde för öring. 

847 3 Holmaberget är en liten bergknalle som skiljer 
sig från den omgivande gnejs-berggrunden. 
Berget utgörs här av hyperit. Växtligheten är 
därför mycket artrikare på Holmaberget än i 
det omgivande landskapet. I sluttningen mot 
väst växer lind och ek m.m. 

Skog och 
träd 

  0,5 

848 3 Myr vid tjärnen Häggsjön som är öppen-
trädklädd. Den norra delen tycks påverkad av 
äldre torvtäkt och dikning. 

Myr   22 

850 3 Korvsjö längs Ätran Småvatten   0,1 

853 3 Korvsjö längs Ätran Småvatten   0,1 

855 3 Korvsjö längs Ätran Småvatten   0,2 

856 3 Liten övergiven åker med tre grova, tidigare 
hamlade askar. Inte slagen men angiven som 
äng. Sparsam förekomst av brudborste, även 
hundäxing. Guldlocksmossa och fällmossa på 
ask. 

Äng och 
betesmark 

guldlocksmossa, 
fällmossa 

0,2 

859 3 Vid en torprest finns äldre tall och lövträd. 
Området omges av avverkade ytor. 

Skog och 
träd 

  1,1 

860 3 Sandig erosionsbrant vid Åbygget, sydvästvänd 
brant som ligger till hälften i en fårbetad hage 
och till hälften i åkermark. I den del som ligger i 
åkermarken finns det rikligt med bar sand och 
blommande åkervädd och prästkrage m.m. 

Sandmiljö   0,2 

861 3 Öppen betesmark intill Ätran vid Yttre Hid. I 
erosionssluttningar och längs vägrenar finns 
blomrikare marker med bl.a. åkervädd och 
prästkrage. Väddsandbi har noterats längs 
vägen som avgränsar området i norr. 

Äng och 
betesmark 

väddsandbi 4,2 

862 3 Korvsjö vid Hid. Omges av blandlövskog. Småvatten   0,3 

863 3 Korvsjö vid Hid. Omges av blandlövskog. Småvatten   1,1 

864 3 Lövskogsklädd bäckravin kring Hidsbäcken. 
Bäcken rinner i ett brant porlande lopp genom 
en fårbetad hage. Bäcken omges här av en gles 
ridå av bl.a. klibbal, björk, och enstaka grövre 
asp. Vid vägen står en jätteek. 

Skog och 
träd 

  3,3 

866 3 Stora Hissjön är en del av Hiåns vattensystem. 
Ån har här bedömts till måttlig ekologisk status 
eftersom den är försurad. Data saknas om 
kalkningen har önskad effekt. I Hiån finns också 
en damm men det är oklart om den utgör ett 
vandringshinder. 

Djup sjö   74,5 

867 3 Korvsjö längs Ätran i Svenljunga. Småvatten   0,3 

868 3 Bandsjön är en tjärn som ingår i ett 
myrkomplex. Smal bård med öppen myr omger 
tjärnen vilken sedan ansluter barrskog och 
sumpskog. 

Djup sjö  2,7 

869 3 Svartsjösjön ligger i ett myrkomplex och omges 
av sumpskog. Myrsjöar är ofta värdefulla för 
fågellivet. 

Djup sjö  7 
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870 3 Korrasjön ligger väster om Mjöbäck och är 
värdefull bland annat för fågellivet. 

Djup sjö   19,9 

871 3 Hallasjön ligger i en dalgång med branta 
sluttningar som omger både väster och öster 
om. Sjön har ett pH runt 7. 

Djup sjö   9,6 

872 3 Stora Djupasjön är värdefull för fågellivet. Djup sjö granspira (NT) 35 

873 3 Tjärnen är en myrgöl som omges av myr som 
är öppen närmast sjön. Som myrgöl har den 
troligen stor betydelse inte minst för fågellivet. 

Djup sjö   0,5 

876 3 Betesmark vid Kärralund som var under 
restaurering vid ängs- och 
betesmarksinventeringen år 2004. Om hävden 
har återupptagits kan det finnas värden idag. 

Äng och 
betesmark 

  0,7 

877 3 Betesmark vid Högshult. Obetad och 
igenväxande, särskilt i den södra delen. Fem 
vidkroniga värdefulla ekar i norr. I buskskiktet 
finns hallon och vide. Stagg och stenmåra 
förekommer. 

Äng och 
betesmark 

  2,1 

878 3 Nordvänd brant sluttning i äldre grus-
/sandtäkt. Även plana ytor ingår. Små delar är 
vegetationsklädda men mest öppen sand-
grusmark. 

Sandmiljö   1,1 

879 3 Sydvänd brant och plana ytor i gammal sand-
/grustäkt. Mest öppen sand-grusmark, även 
vegetationstäckta områden finns. 

Sandmiljö   1,2 

880 3 Mosse vid Kärråsen. Mestadels glest trädklädd, 
men i kanterna finns även sumpskog. En liten 
göl ligger i de centrala delarna. I öster har 
dikning gett svag lokal påverkan. Äldre 
uppgifter om borsttåg (NT) föreligger. 

Myr borsttåg (NT) 24,6 

881 3 Mosse vid Kärråsen. Mestadels glest trädklädd, 
men i kanterna finns även sumpskog. En liten 
göl ligger i de centrala delarna. I öster har 
dikning gett svag lokal påverkan. Äldre 
uppgifter om borsttåg (NT) föreligger. 

Myr borsttåg (NT) 4,7 

882 3 Betesmark vid Tocknarås där 
röjning/restaurering delvis har skett. Ingen-
svag hävd och relativt tätt trädskikt. I floran 
finns bl.a slåttergubbe (VU) och knägräs och 
enstaka värdefulla träd förekommer. 

Äng och 
betesmark 

 slåttergubbe (VU) 1,4 

883 3 Mjöasjön ligger i den västra kanten av 
kommunen, och gränsen går i mitten av sjön. 
Sjön hade vid den senaste mätningen år 2005 
ett pH runt 7. 

Djup sjö   38,6 

884 3 Ramnasjön är en mindre sjö omgiven av öppen 
mark som övergår i skog. Lilla Häggån rinner 
igenom sjön. Försurning motverkas genom 
kalkning. Bottenfaunaprovtagning visar att 
detta fungerar. Vandringshinder finns i 
vattensystemet. 

Djup sjö   6,3 

885 3 Lilla Hallången är en långsmal sjö i nord-sydlig 
riktning. Sjön har problem med försurning och 

Djup sjö   80,7 
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kalkas men biologiska data saknas. En 
kraftverksdamm vid sjöns utlopp mot Stora 
Hallången utgör ett definitivt vandringshinder 
för fisk. 

886 3 Sydostvänd brant med äldre blandskog vid 
Uvebo. Avverkning har skett norr om branten. 

Skog och 
träd 

  0,6 

888 3 Östvänd brant söder om Hid, klädd med 
blandskog. 

Skog och 
träd 

  1 

890 3 Lövskogslund vid Hingården. Lunglav (NT) och 
grynig filtlav (NT) har noterats. 

Skog och 
träd 

lunglav (NT), grynig 
filtlav (NT) 

0,9 

891 3 Öppen betesmark vid Björlida. Näringspåverkat 
men här finns ändå en del hävdgynnad flora 
som stagg, stenmåra och slåttergubbe (VU). 

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU) 0,7 

895 3 Äldre granskog längs Galtabäcken. Skog och 
träd 

  1,4 

898 3 Betesmark vid Ararp, till stor del igenväxt men 
med floravärden som kan öka vid en 
restaurering. 

Äng och 
betesmark 

  0,8 

899 3 Barrskogsklädd västvänd brant söder om 
Överbyn. 

Skog och 
träd 

  2,6 

903 3 I en sydostvänd brant finns ett mindre parti 
med äldre blandskog som omges av ungskog 
och avverkningar. 

Skog och 
träd 

  0,5 

905 3 Mestadels trädklädd myr där tall dominerar, 
med fyra små gölar. Svag lokal påverkan från 
dikning. 

Myr   15,5 

908 3 Liten betesmark vid Getås. En del hävdgynnade 
arter som blodrot, grönvit nattviol, gökärt, 
revfibbla, rotfibbla, stagg, stenmåra och 
ängsvädd. Enstaka asp, björk, gran, lönn, rönn, 
en och rosbuskar. Svag hävd. Delvis tydlig 
näringspåverkan. 

Äng och 
betesmark 

grönvit nattviol 0,2 

909 3 Öppen och trädklädd mosse vid Getås. Svag 
påverkan från intilliggande avverkning 

Myr   5,1 

910 3 Myr öster om Bäckalund. Myren är öppen-glest 
trädklädd. I öster omges den av åkermark, och 
i övriga riktningar av barrskog och kalhyggen. 
Svag lokal påverkan från avverkningar. 
Hydrologisk förbunden med mossar nordväst 
om objektet. 

Myr   10,1 

911 3 Kårtesjön ingår i myrkomplexet vid Hestra- och 
Hultamossen och har troligen stor betydelse 
inte minst för fågellivet. 

Djup sjö   33,4 

912 3 Lillesjön ligger intill Stommamossen. Som 
myrgöl har den betydelse för fågellivet. 

Djup sjö   6,6 

914 3 Litet lövskogsparti i brant ostsluttning vid 
Mjöbäck. Ansluter till bebyggelse nedanför 
sluttningen. Medelgrov-grov ek med inslag av 
björk och asp samt enstaka gran och tall. En 
kraftledningsgata går i de högre liggande 
delarna. 

Skog och 
träd 

lunglav (NT) 0,8 
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915 3 Apelnässjön har ornitologiska värden. Sjön är 
relativt näringsfattig med starr, notblomster 
och näckrosor. Sjön är inte försurad. 

Djup sjö lommar 
(obekräftade uppg) 

34,7 

919 3 Fuktäng vid Öbranstorp. Var vid ängs- och 
betesmarksinventeringen igenväxt med sly, 
men restaurerbar. 

Äng och 
betesmark 

  0,2 

921 3 Björsjön ligger i Vassgårdenområdet. Sjön har 
vissa ornitologiska värden. 

Djup sjö lommar 
(obekräftade uppg) 

40,5 

925 3 Vid Svartsjöns norra strand i Tokabo ligger en 
igenväxande betesmark. Vissa floravärden 
finns. 

Äng och 
betesmark 

borsttåg (NT) 0,8 

928 3 Hagmarksskog vid Asserbo med bl. a. bok samt 
enstaka alm. Grynig filtlav (NT) har noterats. 

Skog och 
träd 

grynig filtlav (NT) 0,5 

935 3 Ohävdad betesmark vid Klackhult med många 
stora granar. Här förekommer rikligt med stagg 
och stenmåra. Även grönvit nattviol och en del 
andra hävdgynnade arter förekommer. Ligger 
vid en välbevarad gårdsmiljö med hamlade 
träd och gamla byggnader. 

Äng och 
betesmark 

 grönvit nattviol  2,1 

940 3 Abborrsjön är en myrsjö i den östra delen av 
kommunen. Myrsjöar har ofta stor betydelse 
inte minst för fågellivet. 

Djup sjö   1,7 

941 3 Flymossen är öppen och glest trädklädd i 
kanterna. En bäck rinner i den södra kanten. 
Svag lokal påverkan från äldre dikning och väg. 

Myr   9,5 

942 3 Flymossen är öppen och glest trädklädd i 
kanterna. En bäck rinner i den södra kanten. 
Svag lokal påverkan från äldre dikning och väg. 

Myr   14 

947 3 Blandlövskog längs Ätran strax norr om Östra 
Frölunda. Gråal, asp, hägg och björk 
dominerar, och enstaka grov ek där fällmossa 
och rostfläck noterats. Tämligen stor mängd 
död ved både på land och i vattnet. 

Skog och 
träd 

fällmossa, rostfläck 5,6 

948 3 Blandlövskog längs Ätran strax norr om Östra 
Frölunda. Gråal, asp, hägg och björk 
dominerar, enstaka grov ek där fällmossa och 
rostfläck noterats. Tämligen stor mängd död 
ved både på land och i vattnet. 

Skog och 
träd 

fällmossa, rostfläck 1,2 

950 3 Hagmarksskog vid borgruinen Kinnahus intill 
Ätran. Medelgrov-grov ek, björk, tall, sälg, apel, 
rönn, asp och gran. Värdefull asp, björk, ek, 
rönn, sälg och tall finns. Svagt hävdad, bergrör 
täcker stora delar. 

Skog och 
träd 

  1,7 

951 3 Igenväxande betesmarker längs Ätran söder 
om Kinnahus. Partier med rester av 
ängsvegetation: rikligt med svinrot, gökärt, 
liten blåklocka, knägräs, ängsvädd, samt 
enstaka grönvit nattviol. 

Äng och 
betesmark 

 grönvit nattviol 6,8 

953 3 Småvatten och korvsjö i åkermark intill Ätran. 
Smal lövridå. 

Småvatten   0,8 

954 3 Barrsumpskog öster om Vränglarp. Skog och 
träd 

  0,5 
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956 3 Större korvsjö med öppen vattenspegel vid 
Ätran. I väster kantas den av ung gråal. 

Småvatten   1,4 

957 3 Trädklädd mosse, öppen i centrala delar. 
Förhållandevis opåverkad. Del av myrkomplex 
med Hästömossen. Fortsätter utanför 
kommungräns. 

Myr   6,1 

958 3 Mestadels glest trädklädd myr med några 
öppna partier. Svag lokal påverkan från dikning 
men relativt orörd. Fortsätter öster om 
kommungräns. 

Myr   10,1 

959 3 Blandskogsklädd västvänd brant öster om 
Skönabäck. Området har ornitologiska värden. 

Skog och 
träd 

  0,4 

960 3 Trädklädd betesmark vid Kvarnagården. Bitvis 
slutet trädskikt, ek dominerar med inslag av 
björk, sälg, lönn, lind och asp. En del 
hävdgynnad flora. 

Äng och 
betesmark 

  3,8 

961 3 Spångån mellan Fegen och Stångån har ett 
meandrande lopp. 

Vattendrag   4,5 

962 3 Vid Boderås finns äldre hagmarker, och 
tidigare slåtterängar som numera är ohävdade. 
Trädskiktet domineras av medelgrov-grov ek, 
inslag av björk samt enstaka lind, ask, asp, 
apel, sälg, hägg. Hassel och en i buskskikt. 
Igenväxande. 

Äng och 
betesmark 

  6,3 

965 3 Remmemosse är en delvis öppen mosse, glest 
trädklädd i kanterna och med inslag av 
tallsumpskog. I den västra delen rinner en 
bäck. Mossen är förhållandevis orörd. I nordost 
förekommer ett parti som är svagt påverkat av 
dikning. 

Myr   35,5 

966 3 Trädklädd mosse, öppen i centrala delar. 
Förhållandevis opåverkad. Del av myrkomplex 
med Hästömossen. Fortsätter utanför 
kommungräns. 

Myr   2,1 

967 3 Betesmark under igenväxning i Börtegärde. Här 
förekommer mycket björksly och hallon. Mer 
allmänna hävdgynnade arter finns kvar, även 
slåttergubbe (VU) har noterats. Marken är 
ogödslad i modern tid. 

Äng och 
betesmark 

 slåttergubbe (VU) 2,3 

969 3 Byggesmossen är en mestadels öppen myr som 
är förhållandevis opåverkad av mänskliga 
ingrepp. Svagt utbildade strängstrukturer 
förekommer. 

Myr   22 

970 3 Långefly är en glest trädklädd mosse med både 
öppna- och sumpskogspartier. En bäck rinner i 
den södra delen. Svag lokal påverkan från 
angränsande väg. Myren ansluter till den lilla 
sjön Agnsjön i nordväst. 

Myr   37,9 

972 3 Äldre tallskog strax norr om Akarnemossen. Skog och 
träd 

  0,5 

973 3 Ängåsamossen breder ut sig kring tjärnen 
Baljesjön och utgörs av öppna och trädklädda 

Myr  99,9 
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delar samt fastmarksholmar. Ytterligare två 
små tjärnar ingår i området. I myren syns spår 
av äldre dikning lokalt, vilket gett svag 
påverkan. 

975 3 Håvsjön är en del av Stångåns vattensystem. 
Här finns problem med definitiva 
vandringshinder samt försurning. 

Grund sjö   6,1 

977 3 Delvis ohävdad fuktäng, resten svagt hävdad. 
Enstaka hävdgynnade arter som hirsstarr och 
stagg. Mest öppen men enstaka al, en, gran 
och viden förekommer. Opåverkad av 
produktionshöjande åtgärder. Ett dike går 
genom området. 

Äng och 
betesmark 

  1,1 

979 3 Lilla Häggån från Stora Apelnäs till 
kommungränsen. Bottenfauna visar på hög 
status, försurning motverkas genom kalkning. 
Vandringshinder förekommer nedströms. 

Vattendrag   1,5 

980 3 Bergabäcken uppströms Bergsfors. Goda 
uppväxtmöjligheter, ståndplatser för öring, 
även lekplatser. Definitivt vandringshinder 
finns dock vid Bergsfors. Fisktrappa finns men 
är ur funktion. 

Vattendrag   0,7 

981 3 Öppen betesmark intill Stångån vid Håcksvik. 
Viss hävdgynnad flora som knägräs, revfibbla 
och ängsvädd förekommer. Marken är frisk-
fuktig-våt. Längs ån finns en ridå av främst al, 
asp och björk. Välhävdad. 

Äng och 
betesmark 

  2,6 

982 3 Ätran mellan Karlsdal och Ekebo. Orensad, 
lugnflytande sträcka. Skuggning och andelen 
död ved i vattnet är låg. Lekplatser eller 
uppväxtområden för öring saknas. 
Förekomsten av fisk är låg i förhållande till 
omgivande vatten. Vandringshinder finns. 

Vattendrag   2,7 

984 3 Mestadels lugnflytande sträcka av Ätran 
mellan Hillared och Ledsgården. Skuggningen 
är låg och andelen död ved i vattnet måttlig. 
Förutsättningar för öring saknas. Sträckan är 
svagt rensad. Fisktätheter är lägre än vad som 
kan förväntas. 

Vattendrag   5,4 

985 3 Ett ca 200 m långt strömmande-svagt 
strömmande parti av Ätran vid Ledsgården. 
Här finns förutsättningar för öring. Ingen-
måttlig skuggning, andelen död ved i vattnet är 
låg. Försiktig rensning har skett. 

Vattendrag   0,5 

986 3 Ätran vid Kila har ett svagt strömmande till 
lugnflytande lopp. Ingen beskuggning och 
andelen död ved i vattnet är låg. I princip 
saknas förutsättningar för öring. 

Vattendrag   1,3 

987 3 Vid Kila finns en ca 200 m lång forsande-
strömmande sträcka som flottledsrensats 
kraftigt. Lite död ved och låg beskuggning. Här 
finns lekplatser och uppväxtområden för öring. 
Sidofåror utnyttjas av öring för sin rekrytering. 

Vattendrag   0,8 
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988 3 Lugnflytande sträcka uppströms Buttorp. 
Måttlig beskuggning med tämligen god tillgång 
på död ved i vattnet. Försiktig rensning har 
skett. Enstaka ståndplatser för större öring. 

Vattendrag   2,6 

990 3 Nedströms Buttorp ligger en meandrande 
sträcka av Ätran som här är lugnflytande. 
Måttlig beskuggning och död ved i måttlig 
mängd. Ståndplatser för större öring finns, 
dock saknas lekmiljöer och uppväxtområden. 

Vattendrag   5,4 

991 3 Ätran vid Broholm är strömmande med inslag 
av forsande partier i delen söder om bron. 
Beskuggning måttlig-låg, liten andel död ved i 
vattnet. Sträckan är försiktig-kraftigt rensad. 
Det finns möjliga lekplatser, uppväxtområden 
och ståndplats för öring. 

Vattendrag   0,7 

992 3 Mestadels lugnflytande parti av Ätran vid 
Hagalund. Tämligen goda ståndplatser för 
öring förekommer. Liten mängd död ved och 
beskuggningen är låg-måttlig. Rensning har 
förekommit. 

Vattendrag   3,5 

993 3 En 300 m lång strömmande sträcka av Ätran 
ligger söder om Hagalundssjön. Bottnen består 
av sten, sand samt enstaka block. Inga tydliga 
spår av rensning finns.  En hel del 
undervattensvegetation av slinga, långe och 
vattenpest. 

Vattendrag   0,7 

994 3 Mestadels lugnflytande sträcka av Ätran söder 
om Hagalund. Viss rensning har skett. 

Vattendrag   4,4 

995 3 Lugnflytande-svagt strömmande meandrande 
sträcka av Ätran vid Stommen. Liten-måttlig 
mängd död ved i vattnet. Beskuggningen är 
låg-måttlig. Viss rensning har skett. 

Vattendrag   9,2 

997 3 Lugnflytande-svagt strömmande parti av Ätran 
uppströms Ljungafors. Data från elfisken 
saknas. 

Vattendrag   7,5 

998 3 Vid Ljungafors vidgar Ätran sig till en 
kraftverksdamm vid Ljungafors kraftstation. 
Kraftstationen utgör ett definitivt 
vandringshinder för fisk, inklusive öring. 

Vattendrag   2,1 

999 3 Ätran från sammanflödet med Lillån till 
Axelfors kraftstation. Sträckan har bedömts till 
måttlig ekologisk status eftersom det finns 
vandringshinder nedströms. 

Vattendrag   27,9 

1000 3 Ätran från Ljungafors kraftstation till 
sammanflödet med Lillån. Sträckan har 
bedömts till måttlig ekologisk status eftersom 
det finns vandringshinder nedströms. 

Vattendrag   2,3 

1001 3 Ätran från sammanflödet med Assman till 
sammanflödet med Lillån vid Östra Frölunda. 
Sträckan har bedömts till måttlig ekologisk 
status eftersom det finns vandringshinder 
nedströms. 

Vattendrag   45,2 
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1002 3 Ätran från Axelfors kraftstation till 
sammanflödet med Assman. Sträckan har 
bedömts till måttlig ekologisk status eftersom 
det finns vandringshinder nedströms. 

Vattendrag   7,4 

1003 3 Ovan Assmans utlopp i Ätran finns ett kortare 
forsande parti där det ligger en del död ved. 
Vid elfiske har här fångats enstaka öring, elritsa 
samt gott om bergsimpa. 

Vattendrag  2,3 

1004 3 Ätran från Östra Frölunda till Strömsåsen. 
Sträckan har bedömts till måttlig ekologisk 
status eftersom det finns vandringshinder 
nedströms. 

Vattendrag   29,7 

1005 3 Längs en rak sträcka av Ätran vid Strömsåsen 
ligger ett ca 1 km långt parti med svagt 
strömmande-forsande vatten. Ungefär en 
femtedel av sträckan är forsande. Området ser 
ut att lämpa sig väl för större öring. Död ved i 
liten mängd. 

Vattendrag   3,4 

1006 3 Ätran från Norrströmmen till Skåpanäs. 
Sträckan har bedömts till måttlig ekologisk 
status eftersom det finns flera vandringshinder 
nedströms. Strandzonerna är uppodlade och 
därmed inte naturliga vilket också är negativt. 

Vattendrag   35,3 

1007 3 Assman från kommungräns till kraftstation vid 
Bratteborg. Vattendraget har hög status vad 
gäller näringsämnen och försurning, men flera 
definitiva vandringshinder förekommer. 

Vattendrag   2,3 

1008 3 Assman mellan kraftstationerna 
Bratteborg/Strömsfors och Åstafors/Risa 
kvarn. Vattendraget har hög status vad gäller 
näringsämnen och försurning, men flera 
definitiva vandringshinder förekommer. 

Vattendrag   2,5 

1009 3 Assman mellan kraftstationer vid Risa kvarn 
och Fredriksborg. Vattendraget har hög status 
vad gäller näringsämnen och försurning, men 
flera definitiva vandringshinder förekommer. 

Vattendrag   17,9 

1010 3 Assman mellan kraftstationer i Fredriksborg 
och Röstorp. Vattendraget har hög status vad 
gäller näringsämnen och försurning, men flera 
definitiva vandringshinder förekommer. 

Vattendrag   6,2 

1011 3 Assman från kraftstation Röstorp till utloppet i 
Ätran. Vattendraget har hög status vad gäller 
näringsämnen och försurning, men flera 
definitiva vandringshinder förekommer. 

Vattendrag   10,5 

1012 3 Lillån från utloppet i Ätran till kraftstation 
Mölneby. Ån har bedömts till måttlig ekologisk 
status. Vandringshinder förekommer. Ån är 
försurad, vilket motverkas genom kalkning. 
Biologiska data för att verifiera 
kalkningseffekten saknas dock. 

Vattendrag   0 

1013 3 Lillån från Kalvsjön till kraftstation Mölneby. Ån 
har bedömts till måttlig ekologisk status. 

Vattendrag   30,7 
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Vandringshinder förekommer. Ån är försurad, 
vilket motverkas genom kalkning. Biologiska 
data för att verifiera kalkningseffekten saknas 
dock. 

1014 3 Stångån från Mölleberg till Kalvsjön. Den sista 
sträckan innan utloppet kallas Kättarpsån. Ån 
har måttlig ekologisk status, och problem med 
vandrignshinder och försurning. Ån kalkas. 

Vattendrag   12,4 

1015 3 Stångån från Håvsjön till Mölleberg. Genom 
Håcksvik har ån ett starkt meandrande lopp. 
Flera grunda sjöar och tidvis vattenfyllda 
mader ansluter till ån. 

Vattendrag   14,2 

1016 3 Stångån uppströms Håvsjön, här även kallad 
Håcksviksån, är kraftigt meandrande och rinner 
genom åkermark. Ån är starkt försurad och 
kalkning tycks inte ge önskad effekt. 

Vattendrag   3,3 

1017 3 Drägvedsån från kraftstationen i Kvarnagärde 
till Håvsjön har i nedre delar ett meandrande 
lopp. Vandringshinder förekommer. Ån är 
försurad men det motverkas genom kalkning. 

Vattendrag   9,8 

1018 3 Drägvedsån från Dräggsjön till kraftstationen i 
Kvarnagärde där ån vidgas till en damm. 
Vandringshinder förekommer. Ån är försurad 
men det motverkas genom kalkning. 

Vattendrag   2 

1019 3 Kvarnatorpsån uppströms Fegen. Ån har 
problem med försurning och vandringshinder. 
Provfisken visar på ett svagt fiskbestånd som 
saknar öring, men gädda, lake, abborre och 
elritsa förekommer. 

Vattendrag   1,4 

1020 3 Lillån från Herrekvarn till utloppet i Ätran. God-
hög status vad gäller näringsämnen och 
försurning. 

Vattendrag   0,4 

1021 3 Lillån från Simmesjön till Herrekvarn. Kvarnen 
utgör ett vandringshinder. God-hög status vad 
gäller näringsämnen och försurning. 

Vattendrag   7,4 

1022 3 Bergabäcken uppströms Ätran. Denna sträcka 
är rätad med lugnflytande vatten. Betesmark 
går ned till bäcken längst i öster, där bråte 
ansamlas vid stängslet vilket skapar ett 
vandringshinder. 

Vattendrag   0,6 

      

235 4 Relativt lågvuxen blandsumpskog öster om 
Svenljunga. En bäck rinner genom området.  

Skog och 
träd 

 4,5 

292 4 Liten, välhävdad, opåverkad äng. Enstaka 
björk, ek, hassel och rönn. Torr-frisk mark med 
slåttergubbe, stenmåra, svinrot, ängshavre och 
ängsvädd.  

Äng och 
betesmark 

slåttergubbe (VU) 0,2 

583 4 Tallsumpskog med stort inslag av gran samt 
glasbjörk. Gamla senvuxna granar rikligt 
förekommande. Talltorrakor förekommer 
sparsamt. Ingår i naturreservat. 

Skog och 
träd 

 0,7 

 


