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Förord 
Under 2012 genomfördes en återinventering av 40 ädellövskogar i Västra Götalands län. 
Återinventeringen är en del av övervakningen av ädellövskog. Arbetet är ett led i 
Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för 
uppföljningen av miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Svensk 
Naturförvaltning AB har utfört återinventeringen och tackas för sina insatser. Slutsatser i 
rapporten är författarnas egna och avspeglar inte nödvändigtvis Länsstyrelsens åsikt. 
 
Anna Stenström 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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Sammanfattning 
Under maj till november 2012 har totalt 40 skogar som i den första 

lövskogsinventeringen i Västra Götalands län helt eller delvis klassats som 

ädellövskog återinventerats. Objekten har besökts i fält där en genomgående 

inventering och naturvärdesbedömning har gjorts. Undersökningen är en del i ett 

större, årligen återkommande projekt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län vars 

syfte är att följa utvecklingen i ädellövskogen och se vilka förändringar som sker 

över tiden. 

Resultatet styrker trenden att arealen ädellövskogen minskar i länet. Två av 

objekten, en ekskog och en askskog har helt avverkats. I en stor andel av skogarna 

har det skett någon form av förändring. De flesta av negativ art men i 15% av 

objekten har det förekommit förändringar som helt eller delvis varit positiva för 

naturvärdena. Arealsmässigt har en fjärdedel av den totala arealen påverkats i 

någon form och grad. 

Granen är ett vanligt inslag i ädellövskogen och har en medelrik eller rik förekomst 

på en tredjedel av objekten. 

Eken är det vanligast trädslaget bland ädellövträden, jätteekar förkommer på 12,5% 

av lokalerna.  

Död ved förekommer i de flesta skogar men andelen är liten.  

De största hoten mot ädellövskogen är skogliga ingrepp, exploatering och ett 

ökande graninslag. 
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Inledning 
Till ädellövträden räknas alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och skogslönn. 

Skogsbestånd som utgörs av ädla lövträd till minst 50% samt har en areal på minst 

ett halvt ha betraktas enligt skogslagen som ädellövskog. Till ädellövskogarna 

klassas även hagmarker där trädslagssammansättningen utgörs av minst 70% ädla 

lövträd och det finns minst 10 träd per ha.  

Ädellövskogen är en av Sveriges artrikaste miljöer och enligt artdatabanken är över 

hälften av alla rödlistade arter knutna till skogen (Gärdenfors, 2010). Med tanke på 

att endast ungefär 1 % av Sveriges skogsareal utgörs av ädellövskogar är 

utvecklingen av denna av stor betydelse för den biologiska mångfalden 

(Håkansson, 2000). 

Riksdagen har sedan 1999 antagit 16 olika miljökvalitetsmål. Syftet med denna 

miljöpolitik är att försöka lösa de stora miljöfrågorna under ett generationsskifte. 

Flera av miljömålen som ”Levande skogar”, ”Myllrande våtmarker”,” Ett rikt växt- 

och djurliv” och ”Ett rikt odlingslandskap” berör ädellövskogen. Ett viktigt 

etappmål är att öka den biologiska mångfalden i skogen. Västra Götalands län 

jobbar på bred front med frågan men i dagsläget ser det mörkt ut för att 

kvalitetsmålen ska kunna nås fram till år 2020 (Miljömålsportalen). Denna och 

liknande undersökningar är därför ett viktigt led i arbetet med att uppfylla de 

uppsatta miljömålen.  

År 2009 startade länsstyrelsen i Västra Götalands län ett årligt återkommande 

projekt med ädellövskogsövervakning. Varje år kommer 30 objekt från den 

ursprungliga inventeringen, som utfördes i länet under mitten av 80-talet fram tills 

för bara några år sedan, att återinventeras. Efter sex år kommer samma områden 

åter övervakas. Syftet med projektet är att följa utvecklingen i ädellövskogen och 

få en bild över de förändringar som sker. 

Denna rapport är en återinventering av 40 objekt samt en kort analys av utfallet. 
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Metod 
Årets skogar som helt eller delvis varit klassade som ädellövskog valdes 

slumpmässigt ut av länsstyrelsen. 

Alla objekt besöktes under maj-november och en fältblankett avsedd för 

återinventering (se bilaga 2) fylldes i för varje område. Tillhörande manual 

anpassad för lövskogsinventering har använts (se bilaga 1). Från blanketten kan 

skoglig data så som beståndets trädslagssammansättning med ålder, grovlek och 

frekvens utläsas. Andra viktiga delar är nyckelelement, artfynd samt fält- och 

buskskikt. Nya ingrepp eller ny hävd samt en uppskattning av den förändrade 

arealen anges. För att underlätta denna bedömning samt för att ta fram skoglig data 

från den första inventeringen har den ursprungliga beskrivningen för varje objektet 

studerats, se litteraturlista för rapporterna ordnade kommunvis. 

I fält gjordes även en ny naturvärdesbedömning.  Varje bestånd klassificeras enligt 

en fyragradig skala där: 

Klass 1 = Mycket högt skyddsvärde 

Klass 2 = Högt skyddsvärde 

Klass 3 = Visst skyddsvärde 

Klass 4 = Lågt skyddsvärde 

Det som ligger till grund för bedömningen är ett antal kriterier, huvud-och 

stödkriterier (se bilaga 3). Bestånden bedöms till vilken grad de uppfyller de olika 

kriterierna i en tregradig skala där: 

1 = Låg  

2 = Måttlig 

3 = Hög 

Först används huvudkriterierna. Ett bestånd som har mycket högt skyddsvärde 

uppfyller oftast flera huvudkriterier väl medan ett bestånd med lågt skyddsvärde 

knappt uppfyller något. Ett enskilt kriterium kan bedömas ha så stort värde att det 

uppväger övriga kriteriers låga värde och på egen hand höja beståndets klass. 

Stödkriterierna används bara om ett bestånd står och väger mellan två klasser. 

Den insamlade datan matades in i en access-databas och analyserades. Till följd av 

ett litet urval av objekt har resultatet inte analyserats mot naturvärdesklass och 

kommun.  
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Resultat och diskussion 

Förändringar 

Av de 40 objekt som inventerats har 75% påvisat någon form av förändring sedan 

den förra lövskogsinventeringen. Arealsmässigt har en fjärdedel av den totala 

arealen påverkats i någon form och grad. Arealen på förändringarna per objekt 

varierar mellan 0,1 och 7 ha. Av de förändringar som har skett i skogen så är 15% 

helt eller delvis av positiv art. Även om det bara har skett förändringar som varit 

positiva för naturvärdena i sex av objekten så har de arealsmässigt varit stora och 

utgör 38% av den totala arealen där det skett någon form av förändring. Dessa 

förändringar utgörs av naturvårdsgallring av gran, nyupptaget bete, 

naturvårdsröjning av buskar, brand, ökad mängd död ved och hamling. På 87,5% 

av lokalerna har det skett förändringar som är helt eller delvis negativa för 

naturvärdena i skogen. Dessa ingrepp är bland andra avverkning, gallring, röjning, 

bebyggelse och småexploateringar.  

Klassändringar 

Fem objekt har i bedömningen fått en ändrad naturvärdesklass på grund av någon 

förändring som har skett sedan den förra lövskogsinventeringen. Alla fem är 

nedklassningar och beror på att naturvärden har gått förlorade till följd av negativa 

ingrepp som avverkning, gallring och bebyggelse samt trädsjukdomar, se tabell 1. 

En skog i Dalhestre i Borås kommun som tidigare var en askskog har nedklassats 

från klass 2 till klass 4 på grund av avverkning och bebyggelse.  

En skog i Källhult i Svenljunga kommun har avverkats och därmed nedklassats 

från klass 3 till klass 4. 

Resterande tre skogar har nedklassats från klass 2 till klass 3. I Mölndal har en 

askskog drabbats av askskottsjukan och i stort sett hela det mogna trädskiktet har 

dött. Vid gården Ekebacken i Trollhättan har en ekhage försvunnit och utnyttjas 

numera som jordbruksmark. I Hjo håller en ekskog på att produktionsgallras.  

Tre av objekten har trots att inga större förändringar skett sedan den förra 

lövskogsinventeringen fått en ändrad naturvärdesklass. Alla tre är en nedklassning 

från klass 2 till klass 3. Denna nedklassning tyder på en bedömningsskillnad 

mellan den förra lövskogsinventeringen och dagens undersökningar. I Hjo kommun 

har rekreation och landskapsvärde bedömts ha ett högre värde än vad vi bedömer 

idag. 
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Tabell 1: Sammanfattning av klassändringarna och dess orsaker. 

Kommun Klassändring Orsak 

Borås 2 till 4 Avverkat samt bebyggelse. 

Svenljunga 3 till 4 Avverkat 

Hjo 2 till 3 Gallring + bedömningsfråga 

Hjo 2 till 3 Bedömningsfråga 

Hjo 2 till 3 Bedömningsfråga 

Mölndal 2 till 3 Askskottsjukan 

Trollhättan 2 till 3 Avverkat för jordbruksmark 

Uddevalla 2 till 3 Granifiering + bedömningsfråga 

 

Trädslag 

Björken är det mest frekvent förekommande trädslaget och finns i alla skogar. 

Eken dominerar bland ädellövträden och finns representerad i alla objekt utom ett. 

Bland ädellövträden kommer asken tvåa och förekommer i 68% av skogarna, se 

tabell 2. 

I en fjärdedel av skogarna förekommer det träd som är mycket grova. De trädslag 

som finns representerade är klibbal, gran, ask, ek, björk, asp och rönn. Mycket 

grova ekar förekommer i flest objekt. Ekar av denna grovleksklass kallas för 

jätteträd och har en diameter på över en meter. Dessa träd förekommer i fem av de 

undersökta skogarna.  

Granen är vanligt förekommande och finns i alla skogar utom tre. I en tredjedel av 

objekten har den en medelrik eller rik förekomst. En av skogarna har en måttlig 

påverkan av granplantering och i tre av skogarna sker det en negativ påverkan 

genom granifiering. 

Tabell 2: Andel skogar med förekomst av respektive ädellövträd. 

Trädslag Andel skogar             

Ek 98 

Ask 68 

Skogslönn 43 

Fågelbär 40 

Alm 38 

Lind 33 

Bok 30 
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Död ved 

Död ved är viktigt för många växter och djur. Trädslag, variation i 

nedbrytningsgrad och grovlek är viktiga parametrar som avgör den döda vedens 

kvalitet. Andelen skogar med lågor och/eller torrakor är hög men andelen är ofta 

liten och grovleken klen. I endast 3-5% av skogarna förekommer det rikligt med 

död ved. Grova lågor eller torrakor förekommer i ungefär en tredjedel av skogarna, 

andelen är dock låg, se tabell 3 och 4. 

Tabell 3: Andel ädellövskogar med lågor och grova lågor oberoende av trädslag uppdelade 
på frekvens 3 och 2 samt totalt (frekvens 1, 2 och 3). 

 % Lågor Grova lågor 

Frekvens 3 5 0 

Frekvens 2 10 5 

Totalt 78 33 

 

Tabell 4: Andel ädellövskogar med torrakor och grova torrakor oberoende av trädslag 
uppdelade på frekvens 3 och 2 samt totalt (frekvens 1, 2 och 3). 

 % Torrakor Grova Torrakor 

Frekvens 3 3 8 

Frekvens 2 8 23 

Totalt 68 30 

 

Bete 

Kulturpåverkan som bete har under århundraden varit ett viktigt inslag i 

ädellövskogen. I dagens undersökta skogar förekommer bete i någon form och grad 

i 22.5% av skogarna. Vanligast är bete av nöt med fyra lokaler, där efter kommer 

häst och gris med vardera två lokaler och till sist fårbete på en lokal. På två lokaler 

har betet upphört och på tre andra lokaler har bete upptagits sedan den förra 

lövskogsinventeringen. Om anteckningarna från den första lövskogsinventeringen 

stämmer har andelen skogar där bete förekommer ökat med 2,5%. 

Ingrepp och negativa förändringar 
Många av ädellövskogarna är produktionsskogar och sköts med skogliga åtgärder 

som röjning, gallring och till sist avverkas skogen. Nedan följder en 

sammanfattning av de ingrepp och negativa förändringar som skett sedan den förra 

lövskogsinventeringen och hur stor påverkningsgrad de har haft på skogen. 

Trädsjukdomar 

Ett vanligt hot mot ädellövskogen är olika trädsjukdomar som har drabbat 

beståndet negativt i 30% av de inventerade objekten, se tabell 5. Den absolut 

vanligaste är askskottsjukan som drabbat ett eller flera träd i 25% av skogarna. 

Almsjukan och eksjukan är betydligt ovanligare och har bara fått konsekvenser i 

två av de 40 inventerade objekten. Påverkningsgraden av trädsjukdomen är ofta 

liten men i en skog i Mölndal är skogen på i stort sett hela arealen drabbad av 
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askskottsjukan och trädskiktet är nu glest. Konsekvensen av askskottsjukan har här 

blivit att objektet har blivit nedklassat från klass 2 till klass 3.   

Tabell 5: Andel ädellövskogar som påverkats av trädsjukdom samt hur stor påverkan den 
har haft på skogen i en tregradig skala där, 1 är viss påverkan och 3 är stor påverkan. 

 % Påverkningsgrad 

Askskottsjukan 25 1,4 

Almsjukan 5 1,5 

Eksjukan 5 1 

Totalt 30 1,4 

 

Avverkning 

Avverkning är det sista steget i produktionsåtgärderna och innebär en virkesskörd 

av det oftast mogna trädskiktet. Lite drygt var femte skog har helt eller delvis 

avverkats. De flesta avverkningarna har varit små och påverkningsgraden är 1,56, 

se tabell 6. På tre av skogarna har dock avverkningar haft en måttlig eller stor 

påverkan, två av de här skogarna är i stort sett helt avverkade.  

Tabell 6: Andel ädellövskogar där avverkning skett och hur stor påverkan den har haft på 
skogen i en tregradig skala där, 1 är viss påverkan och 3 är stor påverkan. 

 % Avverkade 

Frekvens 3  5 

Frekvens 2 2,5 

Frekvens 1 15 

Totalt 22,5 

 

Gallring och röjning 

Gallring och röjning har som mål när de utförs som produktionsåtgärder att i 

slutändan öka värdet på slutprodukten. En utglesning av trädskiktet behöver inte 

alltid ha en negativ påverkan på naturvärdena. Så kallade naturvårdsgallringar 

möjliggör ett uttag av virke även om huvudmålet är att bevara eller öka 

naturvärdet. Även röjning utförs i naturvärdeshöjande syfte. I den här 

undersökningen har en utskiljning gjorts mellan produktions- och 

naturvårdsåtgärder. 

Produktionsgallring med viss eller måttlig påverkan förekommer i knappt en 

femtedel av skogarna. Vid fältbesöket pågick gallring i ett av objekten. Endast en 

skog har röjts och den har haft en stor påverkan, se tabell 7. 

I ett av objekten har det förekommit en naturvårdsgallring av gran med måttlig 

påverkan på skogen. Tre av skogarna har naturvårdsröjts med viss till stor 

påverkan, se tabell 7. 
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Tabell 7: Andel ädellövskogar där gallring eller röjning i produktions- respektive 
naturvårdssyfte har skett samt hur stor påverkan ingreppet haft på skogen i en tregradig 
skala, där 1 är viss påverkan och 3 är stor påverkan. 

 % Gallrade % Röjda % Nvårdsgallrade % Nvårdsröjda 

Frekvens 3 0 2,5 0 2,5 

Frekvens 2 10 0 2,5 2,5 

Frekvens 1 7,5 0 0 2,5 

Totalt 17,5 2,5 2,5 7,5 

 

Småexploatering och bebyggelse 

Med småexploateringar menas små ingrepp i skogen så som väg, soptipp, 

kraftledning, dike och liknande. Småexploateringar förekommer i 11 av de totalt 40 

inventerade objekten och alla bedömdes ha en negativ påverkan på skogen. 

Påverkningsgraden är viss till måttlig påverkan, se tabell 8. 

15% av ädellövskogarna har i någon grad blivit bebyggda med viss eller måttlig 

påverkan, se tabell 8.  

Tabell 8: Andel ädellövskogar där någon form av småexploatering eller bebyggelse har 
skett, samt påverkningsgraden i en tregradig skala där 1 är viss påverkan och 3 stor 
påverkan. 

 % Småexploaterade % bebyggelse 

Frekvens 3 0 0 

Frekvens 2 10 7,5 

Frekvens 1 17,5 7,5 

Totalt 27,5 15 

 

Status och framtid  
Den här undersökningen, i likhet med tidigare (Finsberg m.fl 2007, Svensk 

Naturförvaltning 2011), visar att arealen ädellövskog i Västra Götaland minskar. I 

75% av objekten har det skett någon form av förändring, arealsmässigt innebär det 

att 25% av arealen är påverkad. De flesta, eller 87,5% av förändringarna är helt 

eller delvis av negativt slag och resterande är helt eller delvis positiva. Dessa 

förändringar som kan vara gallring, röjning, avverkning, bebyggelse med mera gör 

att naturvärden går förlorade och 12,5% av objekten har fått en lägre 

naturvärdesklass. Ädellövskogar med höga naturvärden i länet bör identifieras och 

skyddas för framtiden. Att skogarna får ett reellt skydd är viktigt eftersom 

oskyddade ädellövskogar i naturreservat exploateras i samma grad som skogarna 

utanför reservaten (Finsberg m.fl 2007).  

För Västra Götalands del bör även den ökande frekvensen av gran 

uppmärksammas. Granen är nu vanligt förekommande i ädellövskogen och 

förekommer i 92,5% av objekten. Detta i sig behöver inte vara alarmerande då ett 
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svagt inslag av gran oftast bara har positiva effekter på naturvärdena. Det som gör 

att granen kan ses som ett hot är den höga frekvensen och nu har granen medelrik 

eller rikligt förekomst i en tredjedel av objekten. Detta bör tas på allvar och om 

trenden fortsätter bör åtgärder sättas in.  
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Objektsbeskrivningar 2012 

 

1489-130 Alingsås  Börta       

Klass: 3 Koordinater: 6438830-1306162  Areal: 31,0 ha 

Beskrivning:  

Större skogsområde i Börta norr om Alingsås. Området gränsar i sydöst till 

jordbruksmark och i nordost till större bilväg. En grusväg sträcker sig genom 

området och centralt ligger två bostadshus med tillhörande tomt. I anslutning till 

husen är det en gles och gallrad, normalgrov (enstaka grov) ekskog som längre 

söderut blir sluten med inslag av gran och björk samt enstaka asp, rönn, vildapel 

och klibbal. Vid husen har ett litet område avverkats och ett annat område har röjts 

på buskar. Liten ekdunge på jordbruksmarken i söder. I norr innan Store mossen tar 

vid finns en liten björksumpskog. Store mossen som i dagsläget ingår i beståndet 

utgörs av en tallmyr som i framtiden bör plockas bort. Detta område står för ca 2/3 

av den totala arealen. Marken är frisk med blåbär och örter i fältskiktet i söder, i 

norr fuktigt med mossor i bottenskiktet. Buskskikt med enstaka salix, en, nypon, 

fläder och hallon, bitvis tätt med hassel i söder. Svag föryngring av gran. 

Stenmurar i söder. Sparsamt med död ved. 

Arter:  

Långflikmossa (Nowellia curvifolia) 

Bedömning:  

Normalgrov ekskog. Liten del ädellövskog av den totala arealen. 

Ingrepp/förändring:  

Två nya villor med tillhörande trädgård. Mindre avverkning, gallring och röjning 

av beståndet kring husen.  

 

7209-2 Borås  Dalhestre 

Klass: 4 Koordinater: 640290-134512 Areal: 6,4 ha 

Beskrivning:  

Östsluttning i Dalhestre. I stort sett hela beståndet är avverkat. Det som står kvar är 

en liten del i öster med ung björkskog, en grandunge i sydväst samt ett litet parti 

med bok i nordväst. Inom området ligger fyra nya villor och en konstgjord damm. 

På den avverkade ytan kommer nu uppslag av björk och klibbal. Ett tiotal hamlade, 

normalgrova askar står kvar efter vägen. 

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Gullpudra (Chrysosplenium alternifolium) 
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Bedömning:  

Beståndet är inte längre ädellövskog. 

Ingrepp/förändringar:  

I stort sett hela beståndet är avverkat. Ny väg och fyra villor ligger nu inom 

beståndet. 

 

7204-1 Borås  Mölnebacka, södra  

Klass: 3 Koordinater: 640389-132013 Areal: 3,4 ha 

Beskrivning:  

Mindre ekskog kring betesmarker väster om Torp, norr om Sandared. Beståndet 

gränsar i öster delvis till en grusväg som i söder skär beståndet. I övrigt gränsar 

beståndet till den största delen till betesmarker. I sydost ligger en villa. Det slutna 

trädskiktet domineras av ek med mycket starkt inslag av gran i väst och norr. 

Granen dominerar bitvis och håller på att tränga undan eken som bitvis för en 

tynande tillvaro och står som pinnar utan lövmassa. Enstaka tall, björk, rönn, lind, 

sälg, apel och asp förekommer också. I väst finns en fin hasseldunge men i övrigt 

utgörs buskskiktet av enstaka brakved, en och hallon. Marken är frisk med lågörter 

som ekorrbär, harsyra, liljekonvalj, vitsippa samt blåbär i fältskiktet. Föryngring av 

ek på de ljusa delarna, rönn och gran. Längst i väst gränsar beståndet till en 

skogsbäck. Stenmur och odlingsrösen. Sparsamt med död ved, enstaka lågor och 

torrakor. 

Arter:  

Lind (Tilia cordata) 

Bedömning:  

Mogen, klen till normalgrov ekskog. 

Ingrepp/förändringar:  

En grusväg skär och gränsar beståndet. Villa med tomtmark i öster. 

Hot:  

Beståndet är i stort behov av en utglesning av gran i nord och väst. Hotar beståndet 

inom en snar framtid. 

 

7216-4 Borås  Kulgrav  

Klass: 2 Koordinater: 640838-133166 Areal: 2,3 ha 

Beskrivning:  

Två små lövskogsområden i Kulgrav söder om Frufällan som delas av en grusväg. 

Det norra delområdet domineras av klen ask. I väst rinner en bäck och här finns 

klen klibbal. Enstaka lönn och hägg finns också i trädskiktet. Utefter vägen står 

grov och hamlad ask, alm och lönn. Det södra delområdet utgörs av en klen 

blandskog där normalgrov ek dominerar det mogna trädskiktet. Svagt inslag av 
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björk där vissa är gamla och grova. Klen rönn och ask kommer under ifrån. 

Enstaka sälg och gran finns också. Marken är frisk till fuktig med högörter som 

skogsbingel, älggräs och kirskål i fältskiktet. Rikligt med rönn i buskskiktet, 

medelrikt med hallon och enstaka hägg, hassel, krusbär, druvfläder och brakved. 

Rik föryngring av ask, medelrik av rönn och enstaka gran. En bred stenmur och 

odlingsrösen, skogsbäck i väst samt hamlade träd utgör nyckelelementen. Död ved 

i form av lågor av alm, ask, ek, björk och klibbal samt högstubbar av björk.  

Arter:  

Almlav (Gyalecta ulmi), Skogsbingel (Mercurialis perennis), Ask (Fraxinus 

excelsior), Alm (Ulmus glabra) 

Bedömning:  

Grov hamlad ask, alm och lönn. Askskog är en ovanlig skogstyp för regionen.  

 

1499-415 Falköping  Ekehagens forntidsby  

Klass: 3 Koordinater: 643696-136740 Areal: 35,2 ha 

Beskrivning:  

Mycket stort lövskogsområde inom Ekehagens forntidby. I de västra delarna finns 

blandlövhagar med mogen och normalgrov asp och björk. Längst i norr är det 

sekundär lövskog som domineras av björk med inslag av tall, asp, gran och ek. 

Bitvis på fuktig mark och i mindre svackor är det ren björksumpskog. I övrigt är 

det mogen ekskog av ristyp i klena och normalgrova dimensioner. Enstaka sälg och 

rönn förekommer också. Rikt buskskikt av hassel men även enstaka en, salix, 

brakved och hagtorn förekommer. Marken är frisk i söder men i norr finns fuktiga 

delar. Lågörter och blåbär i fältskiktet. I öst rinner en större å, ett grävlinggryt 

centralt. Sparsamt med död ved, enstaka aspar med bohål. Inom området finns flera 

hyddor, dammar, djurhägn och gångstigar. 

Arter:  

Blåsippa (Hepatica nobilis), Ängsvädd (Succisa pratensis) 

Bedömning:  

Mogen och normalgrov ekskog av ristyp som är en vanlig biotop för länet. 

Området ligger inom Ekehagens forntidsby som är välbesökt och har därför ett 

högt rekreationsvärde och värde för landskapsbilden. 

Hot:  

Området saknar överliggande hot i dagsläget då skogen är viktig för att skapa de 

miljöer man vill visa 

 

1439-123 Färgelanda  Rådanefors  

Klass: 2 Koordinater: 649531-128397 Areal: 5,3 ha 
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Beskrivning:  

Ett lövskogsområde bland bebyggelse i Rådanefors. Beståndet löper i söder utmed 

ån mellan Rådanesjön och Långhalmen, i norr utefter Rådanesjöns strandkant. 

Skogen delas av större väg. Trädskiktet är varierat och domineras av ask som 

främst är normalgrov med inslag av alm, ek och lönn. Efter ån och strandkanten 

finns klen till normalgrov klibbal. I nordöst är det inslag av normalgrov gran och 

enstaka tall. Enstaka bok, asp, ek, rönn och björk förekommer också. Ett par av 

björkarna är gamla och mycket grova eller grova med sprickbark. Föryngring av 

ask, gran, lönn, bok och ek i buskskiktet samt hägg och enstaka hassel, hagtorn och 

kaprifol. Marken är fuktig till frisk, främst med örter men blåbär i norr. Stenmur 

centralt i väst. Sparsamt med död ved. 

Arter:  

Alm (Ulmus glabra),  Ask (Fraxinus excelsior) 

Bedömning:  

Fin biotop utmed bäck och strandkant med normalgrov och grov ask och alm som 

är ovanligt för regionen. 

Ingrepp/förändringar:  

Inga förändringar sedan den förra inventeringen 

Hot:  

Askskottsjukan 

 

1439-139 Färgelanda  Lövskog vid Torps kyrkogård  

Klass: 2 Koordinater: 649464-127542 Areal: 1,6 ha 

Beskrivning:  

En smal lövskog på sluttningarna som omgärdar Torps kyrka i Torp. Området 

gränsar till kyrkans ägor, större väg och betesmark. På den östra delen ligger ett 

bostadshus med tillhörande trädgård. Den västra utlöparen domineras av 

normalgrov ek med inslag av asp och björk. Björken dominerar i norr. Den östra 

delen är den fina och här dominerar normalgrov och grov ask trädskiktet, enstaka 

är mycket grova. Inslag av alm som är normalgrov till grov. Enstaka lind, rönn, 

vildapel, sälg och lönn förekommer också spritt. Buskskikt saknas på stora delar, 

enstaka nypon, hagtorn och salix i öst. Marken är frisk av örttyp. Död ved i form av 

ask- och almlågor.  

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Skogslind (Tilia cordata), Alm (Ulmus glabra),  Lönnlav 

(Bacidia rubella) 

Bedömning:  

Grov och mycket grov ask och alm är ovanligt för regionen och har högt 

naturvärde. 
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1480-114 Göteborg  SPM Norr om Agnesberg   

Klass: 3 Koordinater: 641380-127490 Areal: 4,9 ha 

Beskrivning:  

Lövskogsområde väster om Ramnebacken. Beståndet omgärdar en bergskulle med 

hällmark och utgörs av två västsluttningar och ett område däremellan. Gränsar i 

väst till mindre bilväg och i söder till hyreslägenheter. Det slutna och blandade 

trädskiktet bildar en triviallövskog med ädellövinslag i sydöst, trädskiktet utgörs 

bland annat av klibbal, ask, ek, björk och lönn. I norr är det triviallövskog som 

samdomineras av klibbal, ung asp och gammal, grov björk. Här finns ett litet 

sumpområde med klibbal. I väst och längst i öst är det ekskog med klen till 

normalgrov ek. I beståndet finns även rönn, alm, lind, oxel, bok, sälg, apel, tall och 

gran. Grov och mycket grov gammal björk med sprickbark finns spridd i hela 

beståndet. Marken är frisk till fuktig, främst av ristyp. Buskskikt med brakved, 

kaprifol, nypon, krusbär, hassel, en, oxel, hägg, hallon, berberis och björnbär. 

Bitvis rikt med grova döda enar vilket tyder på igenväxning. Litet område med 

hällmark centralt, två mindre skogsbäck rinner genom beståndet. Sparsamt med 

död ved, enstaka lågor och torrakor. Skogsområdet ligger tätortsnära och är 

välbesökt, en vältrampad stig går genom beståndet.   

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Alm (Ulmus glabra), Skogslind (Tilia cordata), 

Skogsbingel (Mercurialis perennis) 

Bedömning:  

Mogen och normalgrov lövblandskog, tätortsnära med stig. 

Ingrepp/förändring:  

Inga större förändringar sedan den förra inventeringen. 

 

1480-84 Göteborg  SPM Bergsparti i Gamlestaden  

Klass: 3 Koordinater: 640710-127440 Areal: 3,2 ha 

Beskrivning:  

Mindre bergsparti i centrala Gamlestaden. Gränsar i alla väderstreck till bebyggelse 

eller vägar. Området är mycket välbesökt och en nyasfalterad, belyst gångväg går 

genom beståndet. Trädskiktet som är halvslutet till slutet utgörs av en ekskog som 

är normalgrov och mogen. Enstaka tall, björk, lönn, oxel, fågelbär, alm, rönn, ask, 

bok och hägg förekommer också. Marken är frisk med lågörter. Glest buskskikt 

med hallon, rönn, kaprifol, rosor, björnbär, hassel, hagtorn och en. Enstaka 

föryngring av ek, ädelgran, bok och rönn. Mycket sparsamt med död ved. Lågt 

naturvärde men högt rekreation- och landskapsvärde. En skola ligger norr om 

skogen! 

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Alm (Ulmus glabra) 
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Bedömning:  

Klen till normalgrov ekskog. Högt rekreationsvärde för människorna som bor i 

området.  

Ingrepp/förändring:  

En asfalterad gångväg invid vilken trädskiktet har blivit gallrat. 

 

Gångväg genom ekskog i centrala Gamlestaden, objekt 1480-84 

 

1497-190 Hjo  Ekskog  

Klass: 2 Koordinater: 646358-141020 Areal: 5,5 ha 

Beskrivning:  

Ekskogsområde söder om Hagen. Gränsar till den största delen till 

jordbruksmark/betesmark. I ost finns en väg och i nordöst ligger ett reningsverk. I 

sydväst övergår skogen i granskog. Fint och varierat ekskogsområde. I ost är det 

jättegrova och grova ekar. Här finns rikligt med grov död ved i form av eklågor och 

högstubbar samt döda grenar. Detta område betas av nöt. Längre väster ut i hagen 

blir trädskiktet klenare och är normalgrovt. På mitten av beståndet slutar 

hagmarken och övergår till en mer krattekartad skog med klent till normalgrovt 

trädskikt. Enstaka bok förekommer över hela området, även enstaka gran, björk, 

rönn, asp och fågelbär. Buskskiktet är glest med hassel, rosor, hagtorn och en. 

Även föryngring av ek och bok. Marken är frisk med ängskaraktär i öst, ris/ört-typ 
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i väst. En grov stenmur går utefter den norra gränsen. Enstaka träd med bohål, ekar 

med mulm och skorstensstammar.  

Arter:  

Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum) 

Bedömning: 

Fint område med ek i alla åldrar och grovleksklasser. Bra som 

undervisningsområde. Flera jätteträd och gott om grov död ved i öst. Området betas 

och har hagmarkskaraktär i öst. 

Ingrepp/förändringar:  

Buskskiktet är röjt. Bete. 

Hot:  

Ett upphört bete. 

 

1497-46 Hjo  Ekskog  

Klass: 3 Koordinater: 647415-141547 Areal: 2,2 ha 

Beskrivning:  

Ett ekskogsparti mellan betesmark och granskog sydväst om Ulvhult. En mindre 

skogsväg skär området centralt. Normalgrov och mogen ek dominerar trädskiktet 

som är glest till slutet. I söder rinner en bäck och här bildar hassel ett tätt 

underskikt. I övrigt är hasseln medelrik till rik förekommande. Enstaka gran, björk, 

rönn, bok, ask, klibbal och asp förekommer också. Grov ask och klibbal vid 

bäcken. Här finns också källpåverkad mark med gullpudra. I övrigt är marken, som 

främst är plan, frisk med blåbär, gräs och lågörter i fältskiktet. En stor mur i söder 

vid bäcken. Sparsamt med död ved. 

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Gökärt (Lathyrus linifolius), Gullpudra (Chrysosplenium 

alternifolium). 

Bedömning:  

Mogen och normalgrov ekskog. 

Ingrepp/förändringar:  

Askskottsjukan. 

 

1497-43 Hjo  Blandädellövskog  

Klass: 3 Koordinater: 647328-141613 Areal: 1,1 ha 

Beskrivning:  

Mindre ädellövblandskog mellan Höjen och Spakås. Beståndet gränsar i norr till 

mindre grusväg, i söder till lövskog och i övrigt till jordbruksmark. Det slutna 
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trädskiktet domineras av normalgrov och mogen ek med inslag (bitvis starkt inslag) 

av normalgrov till grov ask. Både asken och eken är påverkade av trädsjukdomar. 

Enstaka gran, björk, klibbal, sälg, asp, rönn, alm, vildapel, fågelbär och lönn. Den 

plana marken är frisk till fuktig med låg- och högörter i fältskiktet. En mindre bäck 

rinner i söder och i norr finns ett dike. Brandljud på enstaka ekar. Död ved i form 

av ek- och ask torrakor, högstubbar och lågor, enstaka är grova. Enstaka träd med 

bohål. 

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Alm (Ulmus glabra), Skogsbingel (Mercurialis 

perennis), Ormbär (Paris quadrifolia) 

Bedömning:  

På gränsen mellan klass 3 och 2. Normalgrov och grov ask är ovanligt för regionen, 

asken förekommer dock på ett mindre område vilket gör att objektet för klass 3. 

Värde för landskapsbilden. 

Ingrepp/förändringar:  

Trädsjukdomar. 

 

 

Ädellövblandskog i jordbruksmiljö, objekt 1497-43. 

 

1497-96 Hjo  Ekskog  

Klass: 3 Koordinater: 646681-140924 Areal: 1,9 ha 

Beskrivning:  

Lövskogsområde väster om Herrängen. Gränsar i öster till bostadsområde, i väst 

till betesmark och i övrigt till jordbruksmark. Väg 195 går öster om beståndet. 
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Gammal och grov ek står relativt glest i beståndet men dominerar det mogna 

trädskiktet. Inslag av grov och gammal björk. Klen rönn bildar underskikt. Enstaka 

fågelbär, oxel, klibbal, asp, gran och tall förekommer också. I norr finns en 

björksump vid ett dräneringsdike. Glest buskskikt med hassel och brakved. Marken 

är frisk med lågörter i fältskiktet. Sparsamt med död ved, en grov ekhögstubbe.  

Bedömning:  

Litet objekt där naturvärdet är knutet till eken 

Ingrepp/förändringar:  

I nordväst har beståndet avverkats för betesmark. Hasseln har röjts på hela 

området. 

 

1497-165 Hjo  Ekskog  

Klass: 3 Koordinater: 646341-140891 Areal: 5,3 ha 

Beskrivning:  

En ekskog norr om Ringaberget vid gården Hagalund sydväst om Hjo. Området 

ligger i en ostsluttning men i norrväst är marken flack. Gränsar i ost och söder till 

skogsmark, centralt i väst till hus och tomtmark och i norr till alskog. En grusväg 

till huset går genom beståndet i norr. Området betas av nöt och håller just nu på att 

gallras. I norr är trädskiktet glest och här finns fågelbär, vildapel, oxel, björk, tall 

och ek. Längst i norr finns klibbal och här rinner en bäck. Öster om gården finns ett 

sumpigt område och skogsmaskiner ha bitvis gjort djupa sår i marken. Normalgrov 

ek dominerar trädskiktet i söder, här finns även björk, gran och tall. Marken är frisk 

till fuktig med ris och lågörter i fältskiktet. Glest buskskikt med brakved, rosor och 

en. Blockrik mark i söder, stenmur och odlingsrösen. Eftersom området är under 

gallring är det svårt att bedöma andelen död ved.  

Bedömning: 

Normalgrov ekskog. 

Ingrepp/förändringar:  

Området är under gallring.  

Hot:  

Skogliga produktionsåtgärder 

 

1401-38 Härryda  Mindre höjdparti öster om Slambybergen   

Klass: 3 Koordinater: 640090-128380 Areal: 1,1 ha 

Beskrivning:  

Mindre höjdparti öster om Slambybergen, norr om Landvettersjön. Området 

gränsar i öst och väst till hus och tomtmark i norr och söder till bilväg. Ekskog med 

klen till normalgrov ek. I sydöst dominerar ask och lönn som är normalgrov till 
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grov. Enstaka gamla hamlade lönnar. Enstaka björk, tall, fågelbär och rönn 

förekommer också. Marken är torr till frisk, fältskikt med blåbär och lågörter i 

sydöst. Buskskikt som är medelrikt täckt med kaprifol enstaka brakaved, fläder, 

hägg, hassel, en och krusbär. Sparsamt med död ved, enstaka lågor och torrakor.  

 

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior) 

Bedömning:  

Mogen ekskog med liten areal. 

Ingrepp/förändring:  

Inga förändringar sedan den förra inventeringen.  

 

1482-165 Kungälv  Östsluttning i södra Skålldal 

Klass: 3 Koordinater: 643010-126940 Areal: 1,6 ha 

Beskrivning:  

Östsluttning av Bondeberget söder om Skålldal. Beståndet gränsar till 

öppenmark/betesmark i öster, i övrigt till skogmark. Terrängen är kuperad och 

trädskiktet domineras av normalgrov, mogen ek. Längst i norr finns en liten del 

som domineras av normalgrov mogen bok och i sydöst är det ett alkärr med klen 

till normalgrov klibbal. I norr och söder där marken är planare finns partier med 

granplantering som är mellan 10-15 år. Enstaka rönn, asp, ädelgran, sälg och björk 

finns också spritt i beståndet. Marken är frisk med blåbär och lågörter i fältskiktet. 

Fuktigt i alkärret. Buskskikt med medelrikt med hassel, enstaka fläder, kaprifol, en 

och krusbär. Blockrik terräng och stenmur. Ett grävlingsgryt finns bland blocken. 

Sparsamt med död ved.  

Arter:  

Krusig ulota (Ulota crispa) 

Bedömning:  

Smal höjdås med moget och normalgrovt trädskikt. 

Ingrepp/förändringar:  

Barrplantering i norr och söder. Alkärret är nyligen gallrat. 

Hot:  

Den branta terrängen gör att det trädskiktet som står kvar troligen kommer att 

sparas. I alkärret bedrivs dock produktion. 

 

1482-95 Kungälv  Nordsluttning och sänka  

Klass: 3 Koordinater: 642620-125180 Areal: 1,9 ha 
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Beskrivning:  

Litet lövskogsområde i Gunnarsdal på Koön. Området ligger i en sänka och omges 

av hällmark, gränsar i norr till väg 158. Det slutna trädskiktet domineras av klen 

och lågvuxen ek med inslag av björk. Björken dominerar på fuktiga delar. Enstaka 

tall, gran, klibbal och asp förekommer också. Marken är frisk till fuktig med 

blåbär, lingon och ljung i fältskiktet. Medelrikt med en i buskskiktet. Lite hällmark 

och stenmur. Tämligen rikligt med klen död ved av björk och ek. 

Bedömning:  

Litet område med relativt ung och klenvuxen ek. 

 

1494-201 Lidköping  Ekskog vid Tänger, Höljestorp  

Klass: 3 Koordinater: 650471-134230 Areal: 4,5 ha 

Beskrivning:  

Ekskog i området Tänger norr om Lidköping som i sydväst gränsar till sjön 

Höviken. En grusväg går genom området och i sydväst ligger ett hus. Det slutna 

trädskiktet domineras av normalgrov ek, bitvis inslag av normalgrov tall samt 

enstaka gran, björk, asp, lind, oxel, fågelbär, sälg och klibbal. Rikt med 

ekföryngring i buskskiktet i övrigt enstaka nypon och hassel samt medelrikt med 

en. På den södra delen finns delar med hällmark. Marken är främst frisk med blåbär 

och lågörter i fältskiktet. Död ved i form av ek lågor och torrakor samt enstaka av 

björk. Enstaka boträd. 

Arter:  

Lind (Tilia cordata), Blåsippa (Hepatica nobilis), Fällmossa (Antitrichia 

curtipendula), Västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus), Gökärt (Lathyrus 

linifolius), Stor blåklocka (Campanula persicifolia), Ängsvädd (Succisa pratensis), 

Korallfingersvamp (Romaria spp) 

Bedömning:  

Mogen ekskog av ristyp på rik berggrund. Bergrunden ger goda förutsättningar för 

höga naturvärden men den låga åldern på trädskiktet gör att objektet ändå får klass 

3. 

Ingrepp/förändringar:  

Liten del är avverkat för större skogsmaskinväg 

Hot:  

Skogliga produktions åtgärder, även på omgivande bestånd. 

 

1494-70 Lidköping  Öredalsåns lövklädda ravin  

Klass: 1 Koordinater: 648580-135413 Areal: 8,6 ha 

Beskrivning:  
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Öredalsåns lövklädda ravin norr om dammen vid Sträte som ligger väster om 

Hangelösa. Objektet gränsar runt om till jordbruksmark/betesmark och övergår i 

norr till triviallövskog. Hela området betas av nöt och ravinen är relativt flack. 

Närmast ån dominerar grov klibbal trädskiktet, här finns kärrmiljöer och partier 

med källpåverkad mark. Längre upp på ravinen dominerar normalgrov till mycket 

grov ek. Trädskiktet är här bitvis glest och hagmarksartat. Flera av ekarna är gamla, 

av mycket grova dimensioner och med sprickbark. Spritt i beståndet finns även 

enstaka hägg, gran, ask, vildapel, rönn, hästkastanj, alm, asp, lärk, tall, björk och 

fågelbär. Även bland övriga trädslag finns gamla och mycket grova exemplar. 

Marken är frisk till fuktig med låg- och högörter i fältskiktet. På fuktigare delar 

växer strutbräken på ett par ställen. Buskskiktet är medelrikt av nypon och hassel 

samt med enstaka en, slån, hagtorn och krusbär. Allmänt med grova högstubbar 

och lågor av al vid ån som berikar åmiljön. Även död ved av ek, både lågor och 

döende grenverk. Allmänt med bohål och en mindre damm. 

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Alm (Ulmus glabra), Ormbär (Paris quadrifolia), 

Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum), Svavelticka (Laetiporus sulphureus), 

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris), Alticka (Inonotus radiates) 

Bedömning:  

Fin lövklädd bäckravin med källpåverkad mark närmast ån. Trädskick i varierande 

successionsstadie och flera av träden är gamla och grova, allmänt med död ved av 

ek och klibbal. Rikt med grova och mycket grova hagmarksekar med sprickbark 

vilka har mycket högt naturvärde. 

Ingrepp/förändringar:  

Inga förändringar sedan den förra inventeringen.  

Hot:  

Betet är viktigt för landskapet som annars skulle riskera att växa igen om det 

upphörde 

 

1462-99 Lilla Edet  Södstenarna  

Klass: 3 Koordinater: 644961-128283 Areal: 5,9 ha 

Beskrivning:  

Bergkulle med krattekskog i jordbrukslandskapet på den västra sidan av Göta älv 

strax sydväst om Lilla Edet. Området gränsar till grusväg, hussamling och 

jordbruksmark. Trädskiktet som är glest till slutet domineras av mogen krattek som 

är klen till normalgrov med inslag av klena till grova och gamla tallar. Enstaka 

björk, gran, lind, rönn, asp och klibbal förekommer också. På den östra sidan finns 

en mycket grov och gammal lind, Längst i norr går beståndet ut i en beteshage och 

närmast älven står klibbalen. I nordost finns en liten tät granplantering inom 

beståndet. I buskskiktet finns medelrikt med en samt enstaka slån och hassel. 

Marken är torr till frisk. Frekvent med hällmark och enstaka block. Död ved i form 

av ek-, tall- och björklågor, högstubbar och torrakor. 
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Arter:  

Lind (Tilia cordata) 

Bedömning:  

Klen till normalgrov krattekskog. 

 

1430-26 Munkedal  Större område mellan Munkedal och Gården Borg 

Klass: 3 Koordinater: 648890-125819  Areal: 10,7 ha 

Beskrivning:  

Större lövskogsområde sydväst om Munkedal i området Berg. Beståndet är numera 

uppdelat på två delobjekt av E6:an som skär beståndet på mitten. Gränsar i väst till 

jordbruksmark, i söder till gården Berg, i norr till Långedalsvägen och i ost till 

barrskog. Normalgrov ek dominerar det slutna trädskiktet, bitvis inslag av asp och 

björk som dominerar en liten del i öster av det norra delområdet. Enstaka gran, tall, 

rönn, alm, sälg, ask och oxel förekommer också spritt i beståndet. Enstaka grov och 

en mycket grov ek längst i söder vid gården. Rikt buskskikt i söder med kaprifol, 

hassel och en, även enstaka fläder, slån och brakved. Frisk mark med blåbär i 

fältskiktet på högre delar och lågörter längre ner. De södra delarna är kuperade och 

en stenmur går genom området. Enstaka bohål i asp. Beståndet är delvis gallrat i 

söder och i nordöst. I allmänhet väldigt påverkat av produktions åtgärder. Död ved 

i form av ek lågor och torrakor, även av björk.  

Arter:  

Ängsvädd (Succisa pratensis) 

Bedömning: 

Väldigt påverkat av produktionsåtgärder. Uppdelat på två mindre delområden. 

Ingrepp/förändringar:  

Produktionsgallring i söder och nordöst. Almsjukan. Stort ingrepp av E6:an som 

delar beståndet på två mindre delområden. 

Hot:  

Produktionsåtgärder 

 

1430-78 Munkedal  Vägnära sträng av ekskog  

Klass: 3 Koordinater: 648877-126822 Areal: 1,4 ha 

Beskrivning:  

En långsmal ekskog i sydsluttning söder om Vägsäter som i söder gränsar till 

grusväg. I övrigt gränsar beståndet till barrskog. Det slutna trädskiktet domineras 

av normalgrov ek, enstaka grova förekommer. Inslag av tall, gran, björk och asp. 

Vissa av tallarna, granen och björken är gamla, björken är grov med sprickbark. 

Enstaka klen lönn och rönn förekommer också. Glest buskskikt med en och nypon. 

Marken är frisk av ristyp. Nedanför branten och i branten finns block och enstaka 
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boträd av asp. En skogsmaskinväg och en liten elledningsgata skär beståndet. Död 

ved i form av eklågor och torrakor samt grova asplågor.  

Arter:  

Ängsvädd (Succisa pratensis) 

Bedömning:  

Litet långsmalt bestånd. 

 

1430-149 Munkedal  Kulle i jordbrukslandskap  

Klass: 3 Koordinater: 649883-125075 Areal: 2,9 ha 

Beskrivning:  

En skogsklädd kulle i jordbrukslandskap vid Medbo som numera gränsar till E6:an 

i öst. Området som är kuperat med små höjder gränsar till bostadshus och gård i 

väst, i övrigt till grusväg/traktorväg. En grusväg går genom området. Trädskiktet 

domineras av ek och asp med inslag av klibbal, gran, tall och lind. Enstaka björk, 

rönn, sälg, ask och rönn förekommer också. Normalgrov, mogen lind är 

koncentrerad till det smala partiet i söder. Klibbal i söder efter diket, granen och 

tallen finns främst på höjderna. Ek och asp dominerar ställvis. Buskskikt med 

hassel, snöbär, hägg, hallon, en och björnbär. Rikt med hassel i öster. Frisk mark 

med lågörter och blåbär på höjderna. En stenmur går i den sydvästra gränsen. 

Sparsamt med död ved. 

Arter:  

Ängsvädd (Succisa pratensis) 

Bedömning:  

Litet område med klent till normalgrovt trädskikt. Stort inslag av triviallöv. 

Ingrepp/förändringar:  

Liten del längst i nordöst utgörs numera av E6:an 

 

1481-113 Mölndal  N-sluttning söder om Åbro industriområde      

Klass: 3 Koordinater: 639630-127370  Areal: 2,8 ha 

Beskrivning:  

Nordsluttning söder om Åbro industriområde. Området gränsar i norr till öppen 

mark och bebyggelse. I söder till industri. Trädskiktet som är glest till slutet utgörs 

i sydväst av en blandskog som domineras av gran med inslag av triviallöv och 

ädellöv. I norr är trädskiktet glest och här står endast enstaka klen till grov ask då 

beståndet är svårt angripet av askskottsjukan. I öster är det blandskog som 

domineras av klen ask med inslag av klibbal. Bitvis rikt med ung och klen björk 

som sprutar upp på de öppna områdena. Enstaka ek, sälg, alm, lönn, hästkastanj 

och fågelbär. Grov och gammal rönn finns spridd i beståndet. Föryngring av gran, 

ask och björk. Marken är frisk med lågörter i fältskiktet i öster, blåbär i väst. 



– 25 – 

Buskskikt med berberis, hassel, fläder, hallon, brakved och rönn. Två små bäckar 

rinner genom beståndet, block i öster och stenmur. Mycket rikt med död ved av ask 

i varierande dimensioner.  

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Alm (Ulmus glabra), Långflikmossa (Nowellia 

curvifolia) 

Bedömning:  

Trädskiktet är nu till följd av askskottsjukan ungt och av klena dimensioner. 

Trädskikt saknas på stora delar. 

Ingrepp/förändringar:  

Längst i sydväst är beståndet avverkat för industrimark. Askskottsjukan har haft 

stor påverkan på beståndet. Föryngringen är kraftigt viltbetad. 

Hot:  

Askskottsjukan 

 

1481-137 Mölndal  Två kullar sydost om Gunneboslott  

Klass: 2 Koordinater: 639860-127660 Areal: 5,7 ha 

Beskrivning:  

Två kullar sydost om Gunnebo slott. Beståndet ligger inom ett kulturreservat och är 

mycket välbesökt. En mindre grusad promenadväg skär beståndet. I syd och väst är 

det ekskog med klen till normalgrov ek. I övrigt bokskog med klen till grov bok. 

Bitvis svagt inslag av ask. Enstaka alm, lind, lönn, fågelbär, björk, rönn, gran, tall 

och apel förekommer också i beståndet. Marken är frisk med lågörter. Buskskikt 

med enstaka brakved, krusbär, hassel, kaprifol och häggmispel. Beståndet har 

nyligen gallrats och den östra delen betas av häst. Enstaka nordvända lodytor. 

Tämligen allmänt med död ved som lämnats efter gallringen, främst lågor och 

rishögar. Enstaka mycket grova torrträd av ek. Enstaka träd med bohål, rikt med 

konstgjorda hål och holkar.  

Arter:  

Skogsbingel (Mercurialis perennis), Ask (Fraxinus excelsior), Skogslind (Tilia 

cordata), Alm (Ulmus glabra) 

Bedömning:  

Bildar tillsammans med omgivande bestånd ett stort lövskogsområde som har stor 

betydelse för djur och växter. Grov bok förekommer som är relativt ovanligt för 

regionen. Området är välbesökt och har mycket stor betydelse som 

rekreationsområde. 

Ingrepp/förändring:  

Naturvårdsgallring och hästbete i den östra delen. 
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1421-83 Orust  Norr om Rålanda vid Sörfjället  

Klass: 3 Koordinater: 645600-124820 Areal: 3,0 ha 

Beskrivning:  

Smalt lövskogsområde strax norr om Rålanda på Orust. Beståndet gränsar i väst till 

grusväg och jordbruksmark, i söder till större väg och i öst till öppen mark och 

grusväg. I nordöst ligger två bostadshus med tillhörande trädgård inom beståndet. 

Trädskiktet som är moget och främst klent till normalgrovt domineras av ek men 

ställvis dominerar asp och björk, speciellt i öster. Bitvis även inslag av gran. 

Enstaka tall, lönn, sälg, fågelbär, rönn och klibbal förekommer också. Enstaka av 

björkarna är gamla och grova. Buskskikt med enstaka hassel, brakved, en, slån, 

nypon och björnbär. Svag föryngring av ek, gran, asp och rönn.  Marken är frisk 

med blåbär och lågörter i fältskiktet. En stenmur, västvända lodytor, enstaka boträd 

samt brynvegetation utgör nyckelelement. Död ved i form av enstaka gran-, björk-, 

asp- och sälglågor samt enstaka björkhögstubbar. 

Arter:  

Ängsvädd (Succisa pratensis) 

Bedömning:  

Litet påverkat lövskogsområde med moget trädskikt i klena till normalgrova 

dimensioner. 

Ingrepp/förändringar:  

Stor negativ påverkan sedan den senaste inventeringen. De södra delarna har 

avverkats till fördel för en större väg. I nordöst ligger två bostäder med tillhörande 

tomtmark och i sydöst har skogen omvandlats till öppen mark. 

 

1421-100 Orust  Intill en brant bergvägg  

Klass: 3 Koordinater: 645531-126689 Areal: 8,8 ha 

Beskrivning:  

Lövskog under brant bergvägg åt öster på Djurnäs udde. En väg går genom 

området och i de östra delarna mot vattnet finns en gård med tillhörande tomtmark. 

Trädskiktet närmast branten domineras av ek som är klen till normalgrov. På de 

mer flacka delarna finns även mycket asp, björk, tall och gran i trädskiktet. Enstaka 

vildapel, fågelbär, oxel, rönn, klibbal och rönn finns spridda i beståndet. Vildapeln 

främst vid vattnet. Varierat buskskikt med björnbär, kaprifol, brakved, en, hassel, 

olvon, salix, slån och vresros. Marken som är frisk har ett fältskikt med blåbär och 

lågörter. Sparsamt med död ved men lågor av ek, björk, gran och asp förekommer. 

Allmänt med stenmur, brant bergvägg och lodytor åt öster samt block. En del 

hällmark i öster. En större kraftledningsgata, mindre soptipp, en väg samt gård har 

negativ påverkan på området. 

Arter:  
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Ängsvädd (Succisa pratensis) 

Bedömning:  

Ungt till moget och främst klent till normalgrovt trädskikt. 

Ingrepp/förändringar:  

En gård med tillhörande tomtmark och väg. Mindre soptipp. 

Hot:  

Ytterligare exploatering för bebyggelse. 

 

1427-17 Sotenäs  Norr om Kärrhålans skjutbana  

Klass: 3 Koordinater: 648415-123730 Areal: 2,0 ha 

Beskrivning:  

Mindre lövskogsområde norr om Kärrhålans skjutbana. Gränsar i söder till 

skjutbanan, i öster till triviallövskog och i väst till öppen mark. Trädskiktet 

domineras av klen till normalgrov ek som i öster är krattartad. I den södra 

utlöparen finns ett område med klen till grov ask och alm. Bitvis inslag av björk 

och asp. Enstaka vildapel, sälg, klibbal och tall förekommer också. Enstaka av 

ekarna är något grövre och hagmarksartade. Hassel bildar bitvis ett tätt underskikt, 

medelrikt med kaprifol, brakved och en. Enen är främst koncentrerad till öster. 

Enstaka slån och björnbär förekommer också i buskskiktet. Marken är frisk med 

blåbär i fältskiktet. En stenmur går lite kors och tvärs genom beståndet och i öster 

är det småkuperat med lite hällmarker. Delar av beståndet har tidigare betats. 

Mycket sparsamt med död ved. 

Arter:  

Ängsvädd (Succisa pratensis) 

Bedömning:  

Mindre bestånd med ungt till moget trädskikt som främst är klent till normalgrovt. 

Ingrepp/förändringar:  

Upphört bete. Buskröjt 

 

1415-104 Stenungsund  Sydsluttning av Ängåsberget  

Klass: 3 Koordinater: 644979-126811 Areal: 1,9 ha 

Beskrivning:  

Långsmalt lövskogsområde under bergsluttning i Västra Berg. Gränsar till 

öppenmark i söder och bebyggelse i väst och öst. Trädskiktet domineras i söder av 

normalgrov och grov ask med inslag av normalgrov ek. Mot berget i norr finns det 

en del tall och längst i väst ett fint område med bäck där normalgrov klibbal och 

grov ask dominerar trädskiktet. Centralt är det tätt med ung gran och björk som 
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håller på att ta över beståndet. Enstaka fågelbär, sälg, hägg, lönn, rönn, asp och alm 

förekommer också spritt i området. Rikt buskskikt med brakved, hassel och hägg 

samt enstaka slån, björnbär, hallon och en. Marken är frisk till fuktig med blåbär i 

fältskiktet närmast bergssluttningen och låg- och högörter i övrigt. Sydvända 

lodytor och flera stenmurar ingår i objektet. Fin bäckmiljö i nordväst. Liten del i 

norr är öppen och bökas av gris. Död ved i form av ask- och eklågor, enstaka 

grova.  

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Alm (Ulmus glabra) 

Bedömning:  

Långsmalt område som till stora delar är trivialt. 

Ingrepp/förändringar:  

Liten del i öst har avverkats för bebyggelse 

Hot:  

Igenväxning, i behov av gallring av gran och björk centralt. 

 

1415-134 Stenungsund  Tre ekskogsområden runt Hällsberget  

Klass: 2 Koordinater: 645300-126750 Areal: 4,0 ha 

Beskrivning:  

Tre små ekskogsområden i kuperad miljö i Röd nordväst om Ödsmål. Områdena 

ligger inom ett ca 100 hektar stort kronhjorthägn och omges av öppen mark, 

hällmark och övrig skog. Hela området betas även av nöt. Alla tre områdena ligger 

i bergsbranter med block och lodytor åt olika väderstreck. Det glesa till slutna 

trädskiktet domineras av klen till enstaka grov ek med enstaka gran, tall, bok, 

klibbal, fågelbär, lind, lönn, björk, rönn och asp. Marken är frisk med lågörter och 

blåbär i fältskiktet. Relativt glest buskskikt med en, brakved, björnbär, hassel, rönn 

och rosor. Tämligen allmänt med lågor och torrakor av ek i varierande 

nedbrytningsgrad. Flertalet hamlade träd i varierande ålder och dimension, främst 

av ek. 

Arter:  

Lind (Tilia cordata), Berguv (Bubo bubo) 

Bedömning:  

Ingår som del i ett större lövskogsområde med stor betydelse för djur- och växtliv. 

Relativt orörda områden med gammalt trädskikt på otillgängliga delar och 

småbiotoper med block och lodytor.  

Ingrepp/förändringar:  

Granen är naturvårdsgallrad för att öppna upp och öka ljusinsläppet i beståndet. 

Flera nyhamlade träd i varierande ålder och dimension, främst av ek. Några av 

ekarna är stressade av sjukdom/insektsangrepp 
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Hot:  

Beståndet står inte inför något direkt hot. 

 

1465-188d Svenljunga  Lövskogar och hagmarker i Källhult 

Klass: 4 Koordinater: 635199-134451 Areal:  4,8 ha 

Beskrivning:  

Avverkad ekskog i Källhult. Området ligger i en svag östsluttning ned mot sjön 

Lillesjön och gränsar i norr till en grusväg. Enstaka träd, trädsamlingar och en 

skyddszon mot sjön har sparats vid avverkningen. Här finns tall, gran, björk, asp, 

ek, rönn, klibbal, ask och sälg. Enstaka grov och normalgrov ask centralt och 

enstaka grov ek vid huset i nordöst. Buskskikt med hallon och riklig föryngring av 

asp, björk och gran. Tämligen rikligt med död ved i form av vindfällen efter 

avverkningen, främst av tall, gran, björk, asp och ek. 

Arter:  

Ängsvädd (Succisa pratensis) 

Bedömning:  

Avverkat och inte längre ädellövskog 

Ingrepp/förändring:  

I stort sett hela området har avverkats endast enstaka träd, trädsamlingar och en 

skyddszon mot sjön står kvar. 

 

1435-134 Tanum  Smal skog som följer bergsbrant  

Klass: 3 Koordinater: 650875-124044 Areal: 5,3 ha 

Beskrivning:  

Smal randskog i sydsluttning i Skistad utanför Fjällbacka som i hela den södra 

kanten gränsar till en grusväg. Utefter vägen ligger flera hus och längst i öst ligger 

två hus inom beståndet. I norr finns en björksump med en liten södergående bäck i 

vars ravin beståndet går i en liten bit. Det unga till mogna trädskiktet domineras av 

ek men bitvis dominerar björk, asp och gran enskilda partier. Enstaka rönn, 

fågelbär, oxel, vildapel, ask, klibbal och tall förekommer också. Buskskikt med 

enstaka snöbär, hassel, olvon, berberis, kaprifol, en och brakved. Marken är torr till 

fuktig med blåbär, ljung, lågörter och gräs i fältskiktet. Enstaka föryngring av ek 

och ask. Södervända lodytor och block, lite hällmark, husgrund i sten samt 

stenmur. Ny avverkning av gran centralt, ny gran kommer här som föryngring. 

Sparsamt med död ved. Liten elledning och små vägar. 

Arter:  

Ängsvädd (Succisa pratensis) 

Bedömning:  



– 30 – 

Påverkat. ungt till moget, klent till normalgrovt trädskikt. Mycket triviallöv. 

Ingrepp/förändringar:  

Upphört bete och mindre avverkning. 

Hot:  

Produktionsåtgärder och nybyggnation. 

 

1435-23 Tanum  Smal skogsremsa runt berg  

Klass: 3 Koordinater: 649539-123867 Areal: 2,5 ha 

Beskrivning:  

En smal randskog som omger ett berg strax söder om Svenneby kyrka. I öster 

avgränsas skogen av en större väg, i väster gränsar det till betesmark och i söder till 

bebyggelse. Ek dominerar trädskiktet och är i klena till normalgrova dimensioner. I 

nordväst finns en mindre del med främst klen ask som är påverkad av 

askskottsjukan. Björk och asp förekommer också tämligen allmänt och bitvis 

dominerar de beståndet. Enstaka gran, tall, vildapel, sälg och rönn förekommer 

också. På hela den västra sidan bildar hassel ett tätt underskikt, i övrigt 

förekommer enstaka hagtorn, brakved, olvon, kaprifol, en och nypon i buskskiktet. 

På höjderna är förekomsten av enbuskar medelrik. På den friska marken bildar 

blåbär och gräs fältskikt. Signalarterna blåsippa, nässelklocka och ängsvädd 

förekommer också. Topografin är kuperad med höga lodytor och bergsväggar åt 

väst och söder samt en del block. En stenmur går efter den västra gränsen. Svag 

föryngring av ek och rik föryngring av ask i nordväst. Mycket sparsamt med död 

ved. Skogen används som skolskog med skyltar, stig och regnskydd. 

Arter:  

Nässelklocka (Campanula trachelium) , Ängsvädd (Succisa pratensis), Blåsippa 

(Hepatica nobilis) och Ask (Fraxinus excelsior) . 

Bedömning:  

Smalt bestånd med ungt till moget, klent till normalgrovt trädskikt. 

Ingrepp/förändringar:  

Askskottsjuka 

 

1435-198 Tanum  Smala randskogar längs berg   

Klass: 3 Koordinater: 651651-124489 Areal: 7,6 ha 

Beskrivning:  

Ett smalt randskogsområde kring hällmarker och bergstoppar öster om 

Ljungbytorp. Centralt omgärdar beståndet ett kärr med tillhörande bäck. 

Trädskiktet domineras av ek men vissa delar domineras av asp och i söder och väst 

dominerar granen. Enstaka tall, rönn, lind, oxel, klibbal och sälg förekommer 

också. Enstaka gamla och grova björkar. Närmast branterna står en del normalgrov 
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högväxt ek men i norr är den krattekartad och marken fattigare. Glest buskskikt 

med hassel, en, rönn och skogstry. Marken är frisk med blåbär i fältskiktet. 

Lodytor, block och branter förekommer frekvent. Mycket sparsamt med död ved.  

Arter:  

Lind (Tilia cordata) 

Bedömning:  

Ungt och klent trädskikt. Långsmalt. 

 

1472-98 Tibro  Norr om oxhagen  

Klass: 3 Koordinater: 648541-140995 Areal: 2,7 ha 

Beskrivning:  

Ett planterat ekbestånd på den östra sidan av sjön Örlen strax nordost om 

Rävbacka. Beståndet ligger i en svag västsluttning och marken är frisk med blåbär 

och lågörter i fältskiktet. Eken som är främst klen och ung dominerar det slutna 

trädskiktet. Enstaka björk, asp, gran, rönn, ask och lind förekommer också. 

Buskskikt som är medelrikt till rikt på hassel. Sparsamt med död ved, enstaka lågor 

av björk, asp och ek. 

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Skogslind (Tilia cordata), Blåsippa (Hepatica nobilis), 

Getrams (Polygonatum odoratum), Skogsbingel (Mercurialis perennis) 

Bedömning:  

Klen och ung produktions ekskog. 

Ingrepp/förändringar:  

Askskottsjukan 

Hot:  

Produktionsåtgärder. 

 

1488-8 Trollhättan  Ekebacken  

Klass: 3 Koordinater: 646125-130700 Areal: 1,9 ha 

Beskrivning:  

Liten lövskog vid gården Ekebacken. Halva beståndsarealen utgörs av skogsmark 

och den andra hälften av jordbruksmark. En grusväg skär området och gränsar 

skogen bitvis. I nordväst domineras trädskiktet av normalgrov ek med inslag av 

normalgrov lind. Enstaka ask och björk förekommer också samt ung och klen hägg, 

asp, oxel, rönn, sälg, klibbal och vildapel. I sydväst utgörs trädskiktet av en smal 

remsa av grova och vidkroniga ekar. Här är trädskiktet glest och äldre. En gammal 

och grov lind och en mycket grov ek förekommer också. Marken är frisk med 
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lågörter i fältskiktet. Buskskikt av medelrikt med en, enstaka salix samt lövsly och 

föryngring. Berg i dagen i nordväst och blockrik mark. I ost gränsar beståndet till 

ett dike.  

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Skogslind (Tilia cordata), Filtlavar (Peltigera spp) 

Bedömning:  

Smal remsa med enstaka gammal, grov ek och lind. 

Ingrepp/förändringar:  

Askskottsjukan. Avverkat för jordbruksmark. 

 

1485-235 Uddevalla  Mindre bestånd omgärdat av jordbruksmark 

Klass: 3 Koordinater: 648010-126460 Areal: 2,0 ha 

Beskrivning:  

Mindre ekskog i Röane som gränsar till jordbruksmark runt om. Det slutna och 

högväxta trädskiktet domineras av ek som är klen till normalgrov, inslag av klen 

lönn och klen till normalgrov asp och ask. Asken är främst koncentrerad till de 

södra delarna. Rik föryngring av ask samt enstaka en, hassel, slån, olvon och nypon 

i buskskiktet. Marken är främst frisk med blåbär, gräs och lågörter. Flera stenmurar 

går genom området. Död ved i form av ek- och granlågor samt björkhögstubbar.  

Arter:  

Skogsbingel (Mercurialis perennis) 

Bedömning:  

Litet ungt och relativt klent trädskikt. Lågt naturvärde, värde för landskapsbilden. 

Ingrepp/förändringar:  

Liten påverkan av askskottsjukan 

 

1485-50 Uddevalla  Svag nordsluttning norr om Kolbengtserödsjön 

Klass: 2 Koordinater: 646521-127389 Areal: 3,7 ha 

Beskrivning:  

Lövskogsområde i svag nordsluttning norr om sjön Kolbengtserådsjön. Området 

gränsar runt om till skogsmark. I söder är det lövblandskog som domineras av ek 

med inslag av gran, svagt inslag av asp, ask och alm samt enstaka lönn, rönn, sälg 

och björk. Trädskiktet är här slutet och främst moget och normalgrovt. Här rinner 

en skogsbäck och utmed den växer det klibbal. Längre norrut byter beståndet 

karaktär där det fortsätter efter en höjdås på blockrikmark. Här är trädskiktet äldre 

och för utom ek finns här gammal tall och gran samt enstaka lind och bok. Enstaka 

rönn, asp, sälg, björk och lönn förekommer också. Medelrikt buskskikt med hassel 

och kaprifol samt enstaka hallon. Marken är frisk med lågörter i fältskiktet i söder 
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och blåbär i norr. Föryngring av gran, ek och ask. Tämligen allmänt med lågor av 

tall, gran, ek, asp och rönn. Allmänt med bohål. 

Arter:  

Ask (Fraxinus excelsior), Alm (Ulmus glabra), Skogslind (Tilia cordata), Krusig 

ulota (Ulota crispa), Vätteros (Lathraea squamaria) 

Bedömning:  

På gränsen mellan klass två och tre. Fin miljö med äldre trädskikt i norr. Relativt 

vanlig biotop som till den största delen är ganska trivial ger till slut klass tre. 

Ingrepp/förändringar:  

Inga förändringar sedan den förra inventeringen. 

 

1485-156 Uddevalla  Västvända sluttningar och branter  

Klass: 2 Koordinater: 647660-125380 Areal: 3,1 ha 

Beskrivning:  

Västvända sluttningar och branter i Hällebäck på nordvästra Bokenäset. Trädskiktet 

är uppdelat i en nordlig- och en sydlig del. Bok som är normalgrov dominerar den 

södra delen, enstaka bokar är grova. I norr rinner en bäck med ett vattenfall ner för 

sluttningen, här dominerar klen till grov ask trädskiktet med inslag av alm och 

klibbal. Enstaka tall, gran, rönn, björk och asp finns också spridda i beståndet. 

Centralt längst i nordväst finns ett område med hällmark och enar. Här är 

trädskiktet glest. I övrigt är buskskiktet glest eller saknas med enstaka hassel, 

kaprifol, snöbär, hagtorn och slån. Två små bäckar rinner ner för sluttningen. En 

mindre del centralt betas av häst. Flera av askarna och almarna är påverkade av 

trädsjukdom. Flera stenmurar. Död ved i form av alm och ask lågor och torrakor, 

dock sparsamt. 

Arter:  

Tallört (Monotropa hypopitys), Ask (Fraxinus excelsior), Alm (Ulmus glabra) 

Bedömning:  

Bok- och askskog är relativt ovanliga skogstyper för regionen. Enstaka grov bok. 

Betydelse för landskapsbilden. 

Ingrepp/förändringar:  

Enstaka stubbar efter plockhuggning. Beståndet är påverkat av askskottsjukan och 

almsjukan. 

Hot:  

Trädsjukdomar.  
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Vy över nordsluttning med bok- och askskog i Hällebäck på Bokenäset, objekt 1485-156 

 

10201-15 Åmål  Kednäs  

Klass: 1 Koordinater: 655405-130663 Areal: 13,0 ha 

Beskrivning:  

Igenväxta inägor i naturreservat kring torpet Kednäs. Området är delvis restaurerat 

för att återskapa och skapa lövskogar samt skapa död ved för att bland andra gynna 

vitryggig hackspett. Beståndet gränsar i öster till sjön Edslan. På udden efter sjön 

är det björkskog som är mogen och grov och längs strandkanten finns klibbal. I 

väst slutar beståndet i en bergsbrant med varierat trädskikt med tall, gran, ek, björk, 

asp, lönn och lind. Efter bäcken i norr är granen avverkad. Längs vägen och i 

nordöst finns ek, alm, ask, lönn och asp. Asken och almen är klen till normalgrov, 

flertalet av ekarna är grova och enstaka jätteekar förekommer också. På höjden 

ovanför torpet finns en enbacke med hällmark. Marken är frisk med mycket rik 

markflora. Här finns bland andra örterna ängsvädd, vänderot, grönvit nattviol, stor 

blåklocka, stinksyska och blåsippa. Liten del ristyp förekommer också med blåbär i 

fältskiktet. Medelrikt med en, rönn och hassel i buskskiktet samt enstaka rosor, 

skogstry och olvon. Bergbrant åt öster med block. Sparsamt med död ved, en del 

död ved av björk har skapats. Träd har bränts, även rishögar av björk.  

Arter:  

Blåsippa (Hepatica nobilis), Gökärt (Lathyrus linifolius), Hässlebrodd (Milium 

effusum), Ormbär (Paris quadrifolia), Stor blåklocka (Campanula persicifolia) , 

Ängskovall (Melampyrum pratense) , Ängsvädd (Succisa pratensis), 

Långflikmossa (Nowellia curvifolia), Grönvit nattviol (Platanthera chlorantha) , 

Underviol (Viola mirabilis), Jungfrulin (Polygala vulgaris), Vänderot (Valeriana 
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officinalis) , Skogslind (Tilia cordata), Skogstry (Lonicera xylosteum), Ask 

(Fraxinus excelsior), Alm (Ulmus glabra) 

Bedömning: 

Näringsrikt med mycket rik markflora. Flera grova ekar samt enstaka jätteträd. Fin 

bergbrant.  

Ingrepp/förändringar:  

Delar av beståndet är nyligen naturvårdsgallrat. Träd har skadats genom brand för 

att skapa död ved och rishögar har bränts. 

Hot: 

Området är naturreservat och saknar direkt hotbild. 
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Bilaga 1. 
 

MANUAL LÖVSKOGSINVENTERING – Anpassad för återinventering 

Blanketthuvud 

 Objektnummer. 

 Objektsnamn 

 Det ekonomiska kartbladets nummer. 

 Inventerarens signatur. 

 Datum för fältbesöket 

 Sannolik förändring. Denna ruta kryssas i om det skett någon förändring i 

objektet sedan senaste inventering. Kommentar till detta skrivs i 

”Noteringar” i slutet av blanketten. 

 Positiv förändring. Denna ruta kryssas i om förändringen varit positiv för 

naturvärdena. 

 Storlek på förändring. Uppskattad storlek i ha. 

Skogstyp 

I regel förekommer det flera olika skogstyper i samma objekt. Här anges de 

skogstyper som förekommer i beståndet. Förekomsten kvantifieras i en tregradig 

skala enligt följande: 1 - 0-25 %, 

2 - 25-75 % samt 3 - 75-100 %. 

 

Definition av de olika skogstyperna: 

Almskog - Minst 50 % av beståndet utgörs av alm 

Askskog - Minst 50 % av beståndet utgörs av ask 

Bokskog - Minst 50 % av beståndet utgörs av bok 

Ekskog - Minst 50 % av beståndet utgörs av ek 

Lindskog - Minst 50 % av beståndet utgörs av lind 

Ädellövblandskog - Olika ädla lövträd utgör tillsammans minst 50 % av 

beståndet 

Björkskog - Minst 50 % av beståndet utgörs av björk 

Aspskog - Minst 50 % av beståndet utgörs av asp 

Gråalskog - Minst 50 % av beståndet utgörs av gråal 

Klibbalskog - Minst 50 % av beståndet utgörs av klibbal 
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Triviallövskog med ädellövinslag - Ädla lövträd utgör minst 10 % av beståndet 

och andelen barrträd understiger 40 % 

Ädellövbarrblandskog - Som ovan men andelen barrträd är minst 40 % 

Hage med ädellövträd - Hagmark med minst 50 % ädellövträd 

Hage med ädellövinslag - Hagmark med minst 10 % ädellövträd 

 

Om hela beståndet är att betrakta som ädellövskog kryssas rutan med "ÄL", om 

endast delar av beståndet är att betrakta som ädellövskog kryssas rutan med "ÄL 

del" och om ingen del av beståndet är att betrakta som ädellövskog kryssas rutan 

med "ej ÄL". 

 

Ädellövskogslagen behandlar följande trädslag avenbok, alm (alla arter), lind (alla 

arter), skogslönn, fågelbär, bok, ek (alla arter) och ask. 

 

Med ädellövskog avses i lagens mening: 

 Skogsbestånd som utgörs av ädla lövträd till minst 50 % och vars areal är 

minst ett halvt hektar. 

 Trädbestånd (=läs hagmarker) som inte är jordbruksmark och som har ädla 

lövträd till minst 70 %. Det måste vara minst 10 träd/hektar och träden 

måste vara minst 130 cm höga och ha en stamdiameter i brösthöjd av minst 

30 cm. 

Trädslag 

Som träd räknas alla trädbildande arter oavsett stamdiameter men inga buskar. 

Individer med en stamdiameter större än 5 cm noteras under rubriken ”trädslag”. 

Klenare träd noteras under rubriken "föryngring". 

Frekvens: 

Här anges de trädslag, lågor och torrakor som förekommer i objektet. Förekomst av 

de olika trädslagen i objektet kvantifieras i en tregradig skala enligt följande:  

1 - enstaka träd 2 - medelrik förekomst 3 - rik förekomst. 

Även förekomst av lågor "Lå" och torrakor "To" av respektive trädslag kvantifieras 

enligt samma skala i kolumnen markerad "Fr". 

Grovlek: 

Grovleksklasserna delas in enligt följande:  

1 – klen, 2 – medelgrov, 3 – grov, 4 - mycket grov. 

Samma grovleksklasser gäller för lågor och torrakor. Här anges frekvensen av 

grova och mycket grova lågor och torrakor i kolumnen markerad 3/4. 

Grovleksklassificeringen skiljer sig från trädslag till trädslag. En mycket grov al är 

t ex inte lika grov som en mycket grov ek. Nedan följer ett ungefärligt schema för 

hur grovleksklassningen ska göras trädslag för trädslag. De mått som anges gäller 
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stamdiameter. Notera att sly inte ingår i denna tabell utan noteras under rubriken 

"Föryngring". 

Tabell Grovleksklasser   

 1 2 3 4 

Alm 5-15 cm 15-40 cm 40-75 cm > 75 cm 

Ask 5-15 cm 15-40 cm 40-75 cm > 75 cm 

Bok 5-15 cm 15-60 cm 60-100 cm  > 100 cm  

Ek 5-15 cm 15-60 cm 60-100 cm  > 100 cm  

Lind 5-15 cm 15-60 cm 60-100 cm  > 100 cm  

Lönn 5-15 cm 15-40 cm 40-75 cm > 75 cm 

Gråal 5-15 cm 15-30 cm 30-50 cm > 50 cm 

Klibbal 5-15 cm 15-30 cm 30-60 cm > 60 cm  

Asp 5-15 cm 15-30 cm 30-60 cm > 60 cm  

Björk 5-15 cm 15-30 cm 30-60 cm > 60 cm  

Sälg 5-15 cm 15-30 cm 30-60 cm > 60 cm  

Gran 5-15 cm 15-40 cm 40-75 cm > 75 cm 

Tall 5-15 cm 15-60 cm 60-100 cm  > 100 cm  

 

Ålder: 

Åldersklasserna för levande träd delas in enligt följande:  

1 - unga träd 2 - mogna träd 3 - gamla träd 

Ofta är ålder kopplat till grovlek men behöver inte nödvändigtvis vara det. I ett 

krattekbestånd som växer under magra förhållanden kan t ex många träd vara 

gamla även om de inte är mer än medelgrova till dimensionen. Det omvända gäller 

t ex granbestånd på f d åkermark. 

Föryngring: 

Här antecknas de vanligaste trädbildande arterna med en stamdiameter som 

understiger 5 cm. 

Nyckelelement 

Här anges förekomst av olika nyckelelement. Kvantifiering anges i en tregradig 

skala enligt följande:  

 

1 - enstaka/lite, 2 - medelrik förekomst, 3 - rik förekomst. 
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Kort kommentar till respektive nyckelelement: 

Vattendrag - Täcker allt från rännil till älv. I klartextbeskrivningen anges vad det 

gäller. 

Källa, källpåverkan - Här avses i första hand källpåverkad mark. 

Strand - Kan vara både havsstrand eller sötvattenstrand (sjö eller större vattendrag). 

Specificering görs i klartextbeskrivningen. 

Block - Större än grus mindre än berg. 

Myrstack - Kan hysa en del roliga arter (svampar och skalbaggar). 

Lodyta, Bergvägg - Flytande storleksskillnad. Här anges också åt vilket håll ytan 

eller väggen vetter. 

Boträd - Träd med uthackade bohål. 

Hällmarker - Berg i dagen. 

Skalgrus - Det är inte alltid så lätt att avgöra om jordmånen är skalförande eller 

inte. Leta efter skal i vägskärningar, bäckbrinkar o dyl. Större förekomster finns 

angivna på jordartskartor. 

Innesluter åker/äng - Här avses små lyckor som kan finnas i vissa bestånd. 

Skogsbryn - Här avses brynvegetation bestående av olika buskar. 

Hamlade träd - Träd som använts för lövfodertäkt. Både träd med spår efter 

hamling och sådana som fortfarande hamlas ska anges. 

Ingrepp/Hävd sedan senaste inventering 

Här noteras vad som skett sedan senaste inventering, t ex att bete förekommit, eller 

en avverkning. Om man vet varför en avverkning skett (t ex pga bebyggelse), talar 

man om detta i ”Noteringar ” sist på blanketten. 

Här anges respektive ingrepp eller hävdåtgärd i en tregradig skala enligt följande:  

1 - viss påverkan, 2 - måttlig påverkan, 3 - stor påverkan. 

Kort kommentar till några ingrepp/hävd: 

Röjning/gallring - Vid röjning lämnas i regel det avverkade slyet kvar på platsen. 

Det har i regel en stamdiameter som understiger 5 cm. Röjning kan ske i både 

busk- och trädskiktet ensamt eller var för sig. Vid gallring tas det urgallrade virket 

om hand. 

Dikning - Kvantifieringen avser längden på dikena och inte dikets djup eller bredd. 

Dessa uppgifter kan - om man så vill - föras in i klartextbeskrivningarna. 

Stubbar - Med stubbar avses de kvarlämnade nederdelarna av träden vid 

avverkningar och gallringar men inte vid röjningsarbeten. 

Buskskikt 

Här kvantifieras förekomsten av respektive art i en tregradig skala enligt följande:  

1 – enstaka, 2 - medelrik förekomst, 3 - rik förekomst. 
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Vid "Kommentar" anges buskskiktets slutenhet (glest, medelslutet, slutet). Här kan 

t ex också anges om mycket gamla buskar finns i beståndet, om buskskiktet ger 

upphov till lågor etc. 

Fältskikt 

Här anges respektive fältskiktstyp enligt separat schema. Täckningsgrad anges i 

en tregradig skala enligt följande:  

1 - 0-25 %, 2 - 25-75 %, 3 - 75-100 %. 

Artlista 

Förekomst av respektive art anges i en tregradig skala enligt följande:  

1 – enstaka, 2 - medelrik förekomst, 3 - rik förekomst. 

Observera att alla arter knyter till objektet som sådant och inte till speciella 

delobjekt (= skogstyper), trädslag eller lågor/torrakor. Vill man ta med sig denna 

information hem måste detta antecknas eller pratas in på band. Dessa uppgifter kan 

- om man så vill - redovisas i klartextbeskrivningarna. 

Hotade eller naturvårdsintressanta arter 

Under denna rubrik anges eventuell förekomst av hotade eller andra 

naturvårdsintressanta arter. Här kan dock även anges andra intressanta arter som 

inte redovisas någon annanstans på blanketten. Frekvens anges på samma sätt som 

för arterna under föregående rubrik. 

Faunaobservationer 

Rubriken talar för sig själv. 

Rekreationsvärde 

Här noteras eventuellt värde för friluftsliv. 

Naturvärdesklassning 

Varje bestånd klassificeras efter en tregradig skala enligt följande: 

1 - Mycket högt skyddsvärde. Naturvärdena kan anses tillräckligt höga för att bilda 

naturreservat. 

2 - Högt skyddsvärde. Särskild hänsyn bör tas vid eventuella skogsbruksåtgärder 

3 - Visst skyddsvärde. Skogsvårdslagens gällande bestämmelser kan anses ge 

tillräckligt skydd. 

Vid naturvärdesklassbedömningen togs hänsyn till följande kriterier: 

 Områdets storlek – ett stort område är värdefullare än ett litet 

 Beståndets form 

 Beståndens ålder och förekomst av gamla och/eller grova träd 

 Förekomst av torrträd och lågor 

 Artrikedom 
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 Förekomst av småbiotoper, som till exempel block, lodytor, bäckar, källor, 

skogsbryn mm 

 Frånvaro av ingrepp som avverkningar, vägar, bebyggelse, kraftledningar o 

dyl 

 Områdets värde för rekreation och friluftsliv bedömdes och vägdes in i den 

allmänna bedömningen av objektets naturvärdesklass 

 Beståndets värde för landskapsbilden 

 

Motivering 

Här motiveras klassificeringen kortfattat. 

Noteringar 

Här kommenteras ingrepp/hävd samt noteras övrig information som inte kommer 

med i ovanstående avdelningar. Om klassningen ändrats kommenteras detta här. 

Här noteras också om inventeraren tycker att den gamla klassningen inte riktigt 

stämmer med dagens inventerarögon och i så fall varför. 
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Bilaga 2  
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Bilaga 3 
 

Naturvärdesklassning 

Huvudkriterier 
 

Stödkriterier 
 

 
Kulturpåverkan 
Storlek 
Hotade arter 
Kontinuitet 
Representativitet 
Successionsstadium 
Säregenhet 
Mångformighet 
Sällsynthet 
Förutsättningar för bevarandet av 
naturvärdena 
Potential 
Hävd 
 

 
Kulturhistoriska värden 
Symbol- och identitetsvärde 
Utförd dokumentation och forskning 
Värde för undervisning 
Värde som genresurs 
Värde för friluftsliv, rekreation och 
naturupplevelser 
Värde för landskapsbild 
 

 

Huvudkriterier 

Kulturpåverkan - Ju mindre påverkan, desto högre värde. Registrering sker av 

ingrepp som skogliga åtgärder, vägar, bebyggelse, kraftledningar etc. Ingreppen 

avser åtgärder som påverkat miljön eller som påverkar förutsättningar för skogliga 

naturvärden. 

Storlek -Ju större areal, desto högre värde. De inventerade objekten är minst 1 

hektar. 

Hotade arter - Ju fler hotade arter och i större mängd, desto högre värde. Ju mer 

hotad en art är, desto högre värde ger den. 

Kontinuitet - Ju längre kontinuitet, desto högre värde. Kontinuiteten kan gälla såväl 

vuxna träd som slutet trädbestånd, lågor, torrträd, gammelträd eller störningar som 

brand och översvämning. 

Representativitet - Ju mer utbredd en skogstyp är eller har varit i den 

naturgeografiska regionen, desto högre värde (geografisk representativitet). Ju mer 

ett bestånd har ett typiskt utseende och artsammansättning, desto högre värde 

(typrepresentativitet). 

Successionsstadium - Ju senare successionsstadium och ju högre ålder, desto högre 

värde. Särskilt viktigt vid bedömningen är trädens ålder. Mycket grova träd ger 

också särskilda kvaliteter, liksom tillgång till död ved. 
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Säregenhet - Unika objekt med avvikande, märkliga och särpräglade lövbestånd 

kan ges ett högt värde, särskilt om särprägeln medför förekomst av hotade arter. 

Mångformighet - Högre mångformighet innebär ofta högre värde. 

Mångformigheten kan avse naturtyper, element, strukturer, avvikande substrat eller 

arter. Om det finns gott om en art som regionalt är ovanlig är en likformighet och 

större mängd fördelaktigare och ger högre värde än flera vanliga arter. 

Sällsynthet - Förekomst av sällsynta skogstyper ger högre värde. Förekomst av 

signalarter ger högre värde, ju fler och i större mängd, desto högre värde. 

Förutsättningar för bevarandet av naturvärdena - Ju högre förutsättningar för att 

bevara naturvärdena, desto högre värde. Skogstypen och områdets omgivningar 

inverkar båda på hur bästa kantlinje, form och läge skall vara för att bevara 

naturvärdena. Dessutom har ökad närhet till annan värdefull lövskog betydelse för 

förutsättningarna för bl.a. spridning av arter. 

Potential - Ju högre förutsättningar att utveckla naturvärdena inom området, desto 

högre värde. Närhet till andra lövbestånd – oavsett ålder - är gynnsammare än 

omgivning med åkrar och granplanteringar. 

Hävd - Marker som hävdas med bete eller slåtter värderas, enligt vad som kan 

bedömas i fält, efter hävdens kontinuitet och kvalitet. Slåttermarker värderas som 

särskilt värdefulla. 

Stödkriterier 

Kulturhistoriska värden - Kulturhistoriska och biologiska bevarandeintressen 

sammanfaller ofta, särskilt på de lövbärande naturbetesmarkerna där både natur- 

och kulturmiljövärden är beroende av fortsatt öppethållande och hävd. 

Symbol- och identitetsvärde - Finns området omtalat i konst, litteratur och/eller i 

musik eller på ett annat påtagligt sätt ger den egna hembygden ett speciellt särdrag 

förhöjer detta värdet. 

Utförd dokumentation och forskning - Gjorda investeringar i undersökningar och 

dokumentation (forskning) höjer områdets värde. 

Värde för undervisning - Utnyttjas området i undervisning förhöjs värdet. 

Värde som genresurs - Utnyttjas området som genresurs eller är det särskilt 

lämpligt för att utnyttjas som genresurs förhöjs värdet. 

Värde för friluftsliv, rekreation och naturupplevelser - Utnyttjas området för 

friluftsliv, rekreation och naturupplevelser eller om särskilda insatser eller 

planering gjorts för området förhöjs värdet. 

Värde för landskapsbild - Har området speciellt tilltalande landskapsbild förhöjs 

värdet. 

 



 

 


