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Inventer.:lng av 1Jngs-och hagmarker

tJnder scmnaren 1988 har Robert ström inventerat ängs- och hag
marker i Skinns~ttebergs kamiun. Syftet med inventeringen är
att qe ett b:r:-a kunskapsunderlag i arbetet med att bevara marks
lag sam idag är starkt hotade.

under inventeringen besöktes samnanlagt 27 objekt. Av dessa är 2
av klass I, 6 av klass II, 18 av klass III och 1 tillhör klass Ö
(övriga). Objektens storlek varierar nellan 1 till 15 ha. Medel
ytan är ca 4 ha. 'lbtalt utcj>r de inventerade ängs- och hagmark
erna en areal på 106 ha.

För infonnation am
* Iredverkande
* Våstmanlands län
* skötsel/beVarande
* historia
* natur- och kulturvärden
* ord och begrepp
* inventeringsmetodik.
* urvals- och värdekriterier
* naturtyper
* vegetationstyper
* källförteckning
* resultat för hela länet och kommunvis: antal objekt, arealer,

fördelning nellan klasserna I, II och III, storleksfördelning,
förekomst av naturtyper

* förteckning över samtliga.objekt i länet
hänvisas till del 1 av den här redovisningen, Ängs- och
hagmarker Våstmanlands län (länsstyJ:elsens infoDDationsserie nr
5 1992) och till naturvårdsverkets handbok, Inventering av ängs
och hagmarker 1987.

VÄSTERAs STAD Reproavdelningen 1992



SKINNSKATTEBERG

Avrinningsamråde: Hedsträrrmen

.större delen av kcmmmen är täckt av skog och jordbruket har in
te någ:>n framträdande roll i näringslivet. Jordbruk bedrivs
framförallt i Hedstränmens dalgång t ex Baggådalen samt kring
sjöarna Långsvan och Lillsvan.

Skogslandskapet är i stor utsträckning enhetligt, med fattiga
hedbarrskogar omväxlande med fattiga myrar. Mindre lövskogsbe
stånd medintressatltclre vegetationstyper, ädla lövträd och lund
vegetation kan påträffas t eJ(: vid Långsvan.

Vissa parti~ av Hedstränmens dalgång är geologiskt intressanta
och uppvisar·.betydånde. landsl~psbildsvärdent ex i den s k Bag
gådalen. Vid sidan om Baggådalen finns värdefulla landskapsav
snitt vid storsjön, övre och Nedre Våttem samt Långsvan.

Spridda fynd av stenyxor visar att människor uppehållit sig i
trakten undel; förhistorisk tid. på medeltiden blev det vanligt
att hyttor och hamrar lOkaliserades till vattengraden i den nu
varande kommunen.

Bruksmiljöema. är karaktäristiska för kommunen. KaJ:mansbo är det
endapruk där alla ingående delar i bruksmiljön finns kvar:
herrgård, ladugård, arbetarbostäder, smedja, valsverk och kon
tor. Flera välbevarade bruksherrgårdar finns i kommunen.

En anIlan särpräglad byggnadstyp för trakten är bergsmansgårdar
na• Till mangården ·hör ofta en loftbod och ett större magasin
sarnär placerade sam flygelbyggnader.
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8Slfltllga IJngs- och hagmarksobjekt l sJdnriskattebergs Jcarmun av
klass I, II och III:

Objekt Klass Naturtyp(er) Area Urvalskriterier
(ha)

04001 ytternäla 2 ÖPPENHAG 3 A1C abdhij m
SÖTSTRAN

04002 Fersbo 3 BJÖRKHAG 1 A1C abdhi m
04004 Sundsbron-Mortorp 2 ÖPPENHAG 7 A2BC abdefhi

BJÖRKHAG
04005 Rönningsvreten 3 ÖPPENHAG 1 A1C abdhi
04006 Nygärdet 3 ÖPPENHAG 5 A1C abdfhi

SÖTSTRAN
04007 Lermansbo 2 ÖPPENHAG 2 A1C abdhi
04008 Storängen-Lillängen 3 ÖPPENHAG 8 A1C abdfhi

SÖTSTRAN
04009 Sörtulinge-Sundsbrotorp 2 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhi

SÖTSTRAN
04010 Karmansbo by 3 BJÖRKHAG 1 A2C abdh
04011 Bysala 2 ÖPPENHAG 4 A1C abdfhi m

SÖTSTRAN
04012 Sillbo ÖPPENHAG 5 A1C abdfhi m

BJÖRKHAG
04013 Uggelfors 3 BJÖRKHAG 3 A2C abdhi
04014 Södra Långviken-Björnbo 2 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhi m
04015 Främshyttan 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi o
04016 Nedre Plöjningen 3 ÖPPENHAG 2 A2 adhi o
04017 Fersbo 3 BJÖRKHAG 1 Al adhi
04018 Gunnilbo 3 ÖPPENHAG 2 A1C abdhi

BJÖRKHAG
04019 Vreten-Västerflena 3 BJÖRKHAG 4 A2C abdhi
04020 Knäppmora-Österflena 3 TRBUSHAG 6 A1C abdfhi m

BLANDHAG
ÖPPENHAG
SÖTSTRAN

04021 Bjursjön 3 ÖPPENHAG 1 Al adhij
04022 västansjö 3 ÖPPENHAG 2 A2C abdhi

BJÖRKHAG
04023 Norbyn 1 BJÖRKHAG D dghj
04024 Kedjebo 3 BJÖRKHAG C abhi

ÖPPENHAG
04025 Sunnansjö 3 BJÖRKHAG 4 A2C abdhi

SÖTSTRAN
04026 Färna 3 TRBUSHAG 4 A1C abdhi m

ÖPPENHAG
04027 Kärrbo-Nedre Sundet 3 BJÖRKHAG A1C abdhi

Antal objekt: 26



Samtliga objekt i S1dnnskattebergs karrmm san tilWr klass lj
(tsvriga, oklassade) :

Objekt

04003 Ängelbo

Antal objekt:

Naturtyp(er)

BJÖRKHAG

Area Urvalskriterier
(ha)

h



04001 ytternäla

Församling: Gunnilbo

Skinnskattebergs kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: BOLAG Koordinater: 6616 1504

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Liten gård i skogsbygd. Isolerat belägen. Småskaligt
jordbrukslandskap.

I
Naturtyper: Sötvattenstrandäng + öppen hagmark (igenväxande) , båda f d slåttermarker
(1940-talet).

Vegetationstyper: Fårsvingelvariant av rödven-gräshed, torräng av fårsvingel-typ,
friskäng av rödven-typ, fuktäng av tuvtåtel-typ, samt fuktäng av högstarr-typ är
hävdberoende vegetationstyper av betydelse inom området.

Flora: I trädskiktet bl a gran, tall, björk, asp och sälg. I buskskiktet bl a en,
nypon, rönn och vide. Av indikatorarterna har vårbrodd, darrgräs, ängsklocka, gökärt,
skogsklöver, rödklint, jungfrulin, ängsskallra, svinrot, prästkrage, brudbröd,
harstarr, ängsvädd, ängsfryle, bockrot, ormrot, stagg och revfibbla hittats. Av dessa
är darrgräs, svinrot, ängsskallra och ormrot slåtterindikatorer.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Bete av måttlig intensitet.

Ingrepp/påverkan: Någon mindre f d åkerremsa. Något litet dike.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: ytternäla är, som mindre skogsgård med
bibehållen mjölkproduktion, unik i Skinnskattebergs kommun. Driften sker i 50
talsmodell med otidsenliga inslag som ex-vis skogsbete, höhässjning, slåtter av diken
ffi ffi. En mindre areal naturbetesmark hålls fortfarande i god hävd och bör bevaras.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h ii j m

Befintligt skydd och p~aneringsstatus--------------~



04002 Persbo

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Gunnilbo Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6619 1508

Totalarea: 1 ha Naturtyper: BJÖRKHAG

Landskap: Liten gård med smärre naturbetesmarker, vackert belägna längs östra
stranden av den måttligt näringsrika och grunda Rölösjön.

Naturtyper: Björkhage dominerad av ungbjörk - äldre utseende och markanvändning ej
känd.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingon-typ, gräshed av rödven-typ, samt friskäng
av rödventyp är hävdberoende vegetationstyper som återfunnits inom området.

Flora: Trädskikt dominerat av ungbjörk - i övrigt tall, rönn och klibbal (mest vid
sjöstranden) . En dominerar buskskiktet - dock sparsam. Av indikatorarter för hävdad
och ogödslad mark har ängsskallra, rödklint, ängsklocka , gökärt, stor blåklocka,
prästkrage, darrgräs, vårbrodd, harstarr och skogsklöver återfunnits.

Kulturhistoria:

Nuvarande hävd: Bete med tillfredsställande intensitet - viss urgallring av
trädskiktet samt slåtter av örnbräkenbestånd behövs.

Ingrepp/påverkan: Ett par f d åkerkilar - sentida avverkning av delar av äldre
trädskikt, varvid ris fått ligga kvar.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Mindre björkbacke med betydelse för
landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i m

~--------------Befintligt skydd och planeringsstatus



04004 Sundsbron-Mortorp

Församling: Gunnilbo

Skinnskattebergs kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6619 1501

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Två små gårdar öster om sundet mellan sjöarna Långsvan och Lillsvan. Öster
om området vidtar vidsträckta skogsmarker.

Naturtyper: Vid Sundsbron och Mortorp finns nyligen övergivna eller svagt hävdade
öppna hagmarker och björkhagar som till stor del skulle kunna återställas med ganska
enkla åtgärder.

Vegetationstyper: Inom området finns följande hävdberoende vegetationstyper
representerade: rished av blåbär-lingon-typ, fårsvingel-variant av rödven-gräshed,
friskäng av rödven-typ, samt fuktäng av tuvtåtel-typ. Delar av området täcks dessutom
av övergångsformer mellan hävdgynnade vegetationstyper och skogsmarksdito.

Flora: I björkhagarna finns förutom björk även en del asp samt någon gran. I de öppna
hagmarkerna finns, förutom enstaka ex av asp, klibbal, björk, gran, vildapel, tall,
sälg och rönn, en del mycket stora och vackra enar aven typ som är mycket sällsynt
inom kommunen. Vid Sundbron finns aspsly i stora mängder. Av indikatorarter för hävdad
och ogödslad mark har liten blåklocka, prästkrage, kattfot, ängsvädd, ängsfryle,
vårbrodd, jungfrulin, stor blåklocka, ängsklocka, bockrot, gökärt, ormrot, svinrot,
skogsklöver, darrgräs, nattviol och brudsporre påträffats inom området. Brudsporre
är mycket ovanlig inom kommunen och växtplatsen är här i skriande behov av hävd.

Kulturhistoria: Stenmurar och rester av gärdesgårdar finns inom området.

Nuvarande hävd: Endast Sundsbron betas med svag intensitet.

Ingrepp/påverkan: Fläckvisa uppslag av kvävegynnad vegetation. Någon mycket gammal
åkerlapp ev inkluderad i gränsdragningen.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Relativt stor areal naturbetesmark med svag
eller ingen hävd. Kan delvis återställas med ganska enkla medel.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 B C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d e f hi

r--------- Befintligt skydd och pl!aneringsstatus -------...,

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 04:59 III



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

04005 Rönningsvreten

Församling: Gunnilbo

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6621 1501

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Hagmarksremsa av ringa storlek vid stranden av sjön Långsvan. Synlig från
allmän väg samt efter ev gallring i strandskogen även från vattnet.

Naturtyper: Öppen hagmark.

Veqetationstyper: Rished av blåbär-lingon-typ, friskäng av rödven-typ, fuktäng av
högört-typ.

Flora: I trädskiktet några gamla glest stående björkar samt en (1) gran och en tall
(ung). I buskskiktet en och aspsly. Av indikatorarter för hävdad och ogödslad mark
har nattviol, stor blåklocka, liten blåklocka, ängsklocka, gökärt, skogsklöver,
darrgräs, hundstarr samt svinrot påträffats.

Kulturhistoria:

Nuvarande hävd: Nötbete med måttlig intensitet. Ej egna djur.

Ingrepp/påverkan:

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Smärre parti hävdad naturbetesmark i
anslutning till sjön Långsvan.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

r---------------Befintligt skydd och planeringsstatus



04006 Nygärdet

Församling: Hed

Skinnskattebergs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6616 1499

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Liten gård vid Lillsvans västra strand. Naturbetesmarker delvis synliga
från sjön där enbacken efter restaureringsåtgärder skulle kunna utgöra ett värdefullt
inslag i landskapsbilden.

Naturtyper: Öppna hagmarker stadda i igenväxning samt en mindre remsa strandäng.

Vegetationstyper: Gräshed av rödven-typ, friskäng av rödven-typ, fukt äng av tuvtåtel
typ, samt fuktäng av högstarr-typ är hävdberoende vegetationstyper representerade
inom området.

Flora: I trädskiktet återfinns gran, björk, tall, sälg och asp - i buskskiktet en
och vide. Av indikatorarter för hävdad och ogödslad mark har skogsklöver, blåsuga,
kattfot, vårbrodd, ängsvädd, revfibbla, ängsskallra, liten blåklocka, prästkrage,
harstarr, bockrot, ormrot, rödklint och röda vaxskivlingar hittats - de flesta dock
ej i något större antal.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Nötbete med god till svag intensitet. Röjning eftersatt sedan länge.

Ingrepp/påverkan: Kraftig gödsling där traktor kan framföras. Nyligen utförd
dikesrensning.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Kogård med i huvudsak gödslade eller
igenväxande naturbetesmarker . Potentiell betydelse för landskapsbilden (efter
vårdinsatser) .

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d f h i

I

~------------- Befintligt skydd och p~aneringSstatus--------------~



04007 Lermansbo

Församling: Hed

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6622 1492

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Liten gård vid Tornasbosjöns västra strand. Höjdpartierna i området har
tidigare varit naturliga fodermarker liksom stora delar av maden runt sjön, men har
fått växa igen till stor del.

Naturtyper: Öppen hagmark. I anslutning finns även f d björk-asp-hagar som fått växa
igen för att i våras sgs kalavverkas - ett (1) av de gamla träden sparades! Dessa
områden kommer fortsättnkngsvis att betas och så småningom få karaktär av öppen
hagmark.

Vegetationstyper: Torräng av fårsvingeltyp, friskäng av rödven-typ, friskäng av
örtrik typ samt fuktäng av gräs-lågstarr-typ är hävdberoende vegetationstyper
representerade i området.

Flora: I trädskiktet bj örk, gran och sälg - i buskskiktet en samt bj örk- och aspsly .
Av indikatorarter för hävdad och ogödslad mark har ängsvädd, ängsskallra, prästkrage,
ormrot, skogsklöver, stor blåklocka, kattfot, vårbrodd, ängsfryle, jungfrulin,
brudsporre,ängsklocka, brudborste, bockrot, harstarr, liten blåklocka, gökärt,
svinrot, darrgräs, rödklint, ögontröst, blåsuga samt jungfru Marie nycklar hittats
- flera avarterna förekommer här tätare än i någon annan av kommunens kvarvarande
hagmarker. Dessutom återfanns några enstaka ex av skogsklocka. Sammantaget hamnar
objektet i toppskiktet i kommunen vad gäller hagmarksflorans diversitet.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Har tidigare betats av nöt, sedan häst, med måttlig intensitet. I
år ordningställs området för fårbete med hög intensitet.

Ingrepp/påverkan: Omfattande körskador i samband med gallring i områdets östra del
samt avverkning av den intilliggande f d björk-asp-hagen.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Smärre bevarade naturliga gräsmarker - floran
bitvis rik.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

~-------------Befintligt skydd och planeringsstatus



04008 Storängen-Lillängen

Församling: Hed

Skinnskattebergs kommun

I

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6622 1494

Totalarea: 8 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Två smärre gårdar i skogskanten öster om Hedströmmen och Köpingsåsen.

Naturtyper: Öppen hagmark samt sötvattenstrandäng.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingon-typ, gräshed av rödven-typ, torräng av
fårsvingel-typ, friskäng av rödven-typ, fuktäng av tuvtåtel-typ, fuktäng av gräs
lågstarr-typ samt fuktäng av högstarr-typ är hävdberoende vegetationstyper som finns
representerade inom området.

Flora: I trädskiktet gran, tall, asp, björk, pil, rönn, gråal och klibbal - i
buskskiktet en, gråal och björksly. Av indikatorarter för hävdad och ogödslad mark
har blåsuga, kattfot, vårbrodd, gökärt, ängsfryle, prästkrage, ängsklocka, svinrot,
ängsvädd, Iiten blåklocka, ormrot, revfibbla , stagg, harstarr , j ungfru Marie nycklar,
nattviol, darrgräs, jungfrulin, ögontröst, backnejlika, bockrot, stor blåklocka samt
röda vaxskivlingar påträffats, vilket skvallrar om en artrik och väl bibehållen
hagmarksflora.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: våtmarksområdet betas väl av nöt. I norra delen blir 1988 ett förlorat
år, men betet kommer med all säkerhet att komma igång igen nästa år då även en
röjningsåtgärd skall vara utförd.

Ingrepp/påverkan: Diken i ett delområde.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: -

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d f h i

~----------~-Befintligt skydd och planeringsstatus--------------~



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

04009 Sörtulinge-Sundsbrotorp

Församling: Hed

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6624 1494

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Relativt småbrutet jordbrukslandskap i Hedströmmens dalgång. Betesmark i
omedelbar anslutning till ån samt i skogskanten - delvis akut hotade av igenplantering
(efter flerårig avsaknad av hävd) •

Naturtyper: Öppen hagmark och sötvattenstrandäng.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingon-typ, fårsvingel-variant av rödven
gräshed, gräshed av rödven-typ, friskäng av rödven-typ samt fuktäng av tuvtåtel-typ
är hävdberoende vegetationstyper som i varierande kondition finns representerade inom
området.

Flora: I trädskiktet björk, tall, gran, gråal, klibbal och rönn - i buskskiktet en,
vide, nypon samt inom vissa områden sly av alla de slag. Av indikatorarter för hävdad
och ogödslad mark har skogsklöver , ängsvädd, prästkrage, ängsklocka , Ii ten blåklocka,
harstarr, stor blåklocka, svinrot, ormrot, gökärt, backrot, ängsskallra, darrgräs,
kattfot, slåtterfibbla, ängsfryle, stagg, vårbrodd, rödklint, nattviol, brudborste,
ögontröst och revfibbla hittats inom området.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Bete med god till svag intensitet. Ett delområde är sedan en längre
tid ohävdat .

Ingrepp/påverkan: Systematisk spridning av handelsgödsel torde idag ej förekomma inom
området utom möj ligen i vissa delar. Smärre kvävepåverkade partier finns dock
flerstädes.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: -

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d f h i

r--------------Befintligt skydd och planeringsstatus



04010 Karmansbo by

Församling: Hed

Skinnskattebergs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6620 1496

Totalarea: 1 ha Naturtyper: BJÖRKHAG

Landskap: Liten gård i skogsbrynet öster om Åndern och Köpingsåsen.

Naturtyper: Björkhage av smärre format - stadd i igenväxning.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingon-typ, fuktäng av tuvtåtel-typ samt fukt äng
av högört-typ är hävdberoende vegetationstyper representerade inom området.

Flora: I trädskiktet björk, gran och klibbal - i buskskiktet en, nypon och klibbal.
Av indikatorarter för hävdad och ogödslad mark har blåsuga, ängsvädd, vårbrodd,
ängsklocka, gökärt, skogsklöver, stor blåklocka, liten blåklocka, jungfru Marie
nycklar, harstarr , svinrot, nattviol, prästkrage och ängs fryle påträffats - de flesta
dock i ringa antal. Några få ex av skogsklocka finns inom området.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Ej betat i år - dessförrinnan troligen nötbete. Taggtrådsstängsel
i relativt bra skick.

Ingrepp/påverkan: Det alltför täta trädskiktet har påverkat hagmarksfloran negativt.
Viss kvävepåverkan kan skönjas i en del av den öppna kantzonen.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: -

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h

I

Befintligt skydd och pianeringsstatus--------------~



04011 Bysala

Församling: Hed

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6623 1499

Totalarea: 14 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN

Landskap: De samlade gårdarna med byliknadne ägostruktur ligger i höjdläge längs med
väg 250 utmed sjön Långsvans strand. Landskapsbilden är mycket tilltalande med
åkermarken sluttande ner mot sjön. Vissa av naturbetesmarkerna utgörs positiva inslag
i bilden medan andra ligger mer avsides i skogskanten.

Naturtyper: Öppna hagmarker samt en betad stranäng.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingontyp , gräshed av rödventyp, fårsvingelva
riatnt av rödven-gräshed, torräng av fårsvingel typ , friskäng av rödventyp, Fuktäng
av tuvtåteltyp, fukt äng av gräs-lågstarrtyp samt en fukt äng av högstarrtyp.

Flora: Trädskiktet består av gran,tall, björk, asp, rönn, klibbal och gråal. I
buskskiktet hittar man en, vide, rönn, björk, asp, gråal och klibbal. Områdets
indikatorarter för hävd och ogödslad mark är harstarr , ormrot, prästkrage, kattfot,
ängsfryle, revfibbla, ängsskallra, svinrot, vårbrodd, bockrot , junfru marie nycklar I

ängsvädd, darrgräs, slåtterfibbla, ögontröst, knägräs, skogsklöver, jungfrulin och
rödklint.

Kulturhistoriska förhållanden: Enstaka odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Bete med varierande intensitet, 11:2 är välbetad men behöver delvis
röjas, 11:5 är också välbetad men kan gärna betas ännu hårdare. Övriga delar betas
otillfredsställande och är i stort behov av röjning. 11: 1 bör prioriteras för
vårdinsatser p g a av sitt biologiska innehåll och 11:4 för sitt vackra läge.

Ingrepp/påverkan: Markerna är delvis påverkade av dikning och i mycket liten grad
av gödsel.

Sammanfattande värdeomdöme: Bysala är en stor by med spridda och i varierande grad
hävdade betesmarker. Den sammanlagda arealen gör objektet till det näst största i
kommunen. Hagmarksfloran är rik inom ett par delområden, vilka bör ha högsta prioritet
vad gäller vårdinsatser.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d f h i m

~--------------Befintligt skydd och planeringsstatus

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 5



04012 Sillbo

Skinnskattebergs kommun

Värdeklass: 1

Församling: Skinnskatteberg Topografisk karta: 11 F NO

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6627 1494

Totalarea: 15 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Gård belägen i SO-sluttning med åkermark sluttande ner mot ett i den breda
dalgången beläget myrkomplex. Tilltalande landskapsbild från gården och vägen.

Naturtyp: Öppen hagmark och björkhage.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingontyp, gräshed av rödven-typ, torräng av
fårsvingeltyp, friskäng av rödventyp, fuktäng av tuvtåteltyp, fuktäng av gräs
lågstarrtyp samt fuktäng av högörttyp.

Flora: I trädskiktet finns det gran, tall, lärk, björk och gråal. Buskskiktet består
aven och nypon. Indikatorarter för hävd och ogödslad mark i området är liten
blåklocka, prästkrage, kattfot, vårbrodd, ormrot, stagg, ängsklocka, ängsskallra,
darrgräs, harstarr, ängsfryle, backnejlika, blåsuga, brudborste och rödkämpar.

Kulturhistoriska förhållanden: Förekomst av något enstaka odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Bete med mestadels god intensitet. Hävden skulle kunna optimeras
bättre genom viss omfördelning av utnyttjandet. Ett antal yngre barrträd på den öppna
marken skvallrar om att ett kortare avbrott i eller försvagning av hävden kan ha ägt
rum.

Ingrepp/påverkan: Vissa partier är påverkade av dikning och kvävetillförsel. Något
parti kan också under en kortare tid ha brukats som åker (al t. stödsådd av gräsfrö) .
Även de partier som kan betraktas som kultiverade hyser idag en artrik ängsflora.

Sammanfattande värdeomdöme: Detta objekt har i särklass den största arealen välhävdad
naturbetesmark bland de objekt som beskrivits i Skinnskattebergs kommun. Gårdens
djurbesättning är av sådan storlek att det finns goda utsikter att även i
fortsättningen hålla markerna i god hävd och eventuellt till och med kunna förbättra
hävdtillståndet något.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d f h i m

Befintligt skydd och planeringsstatus--------------~

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 04:37 III

----- ---- ---------------------------------------



04013 Uggelfors

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Skinnskatteberg Topografisk karta: 11 F NO

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6629 1487

Totalarea: 3 ha Naturtyper: BJÖRKHAG

Landskap: Gård i skogsbygd med åkermark längs efter en bäckdal. En av de få hagmarker
som inte ligger i omedelbar anslutning till de stora åkrarna.

Naturtyp: Björkhage.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingontyp, gräshed av rödventyp samt friskäng av
rödventyp.

Flora: Trädskiktet består av björk, rönn, gråal, gran och tall. I buskskiktet hittar
man en, brakved, rönn, gråal och björk. Indikatorarterna för hävd och ogödslad mark
i området är blåsuga, kattfot, svinrot, ängsvädd, prästkrage, darrgräs, blåklocka,
ängsskallra, vårbrodd, revfibbla, harstarr, stagg, gökärt, ängsfryle och ormrot.

Kulturhistoriska förhållanden: -

Nuvarande hävd: Bete av måttlig till svag intensitet (nöt). Slyröjning bör ske
snarast. Uppstickande barrträd bör avlägsnas.

Ingrepp/påverkan: Viss lokal kvävepåverkan där man lägger ut hö och halm.

Sammanfattande värdeomdöme: Björkhage som hävdas dåligt. Den bör räddas från
igenväxning främst p g a den relativt stora arealen samt dess läge i skogsbygden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

~-------------Befintligt skydd och planeringsstatus



Skinnskattebergs ~ommun

04014 Södra Långviken-Björnbo

Församling: Skinnskatteberg

värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 F NO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6636 1493

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Gårdarna ligger på ömse sidor om sjön Övre Vättern, med naturbetesmarkerna
sluttande ner mot vattnet. Betesmarkerna har förutsättningar att utgöra vackra inslag
i landskapsbilden om vissa röjningsåtgärder, ~l a i strandzonen, utföres.

Naturtyp: Öppen hagmark.

Vegetationstyper: Fårsvingelvarianten av rödv~ngräshed, friskäng av rödventyp och
fuktäng av tuvtåteltyp.

Flora: I trädskiktet finns det gran, tall, asp, björk, hägg, rönn, ask och gråal.
Buskskiktet består aven, nypon, olvon, brakved, klibbal och gråal. Flora av intresse
var kattfot, blåsuga, skogsklöver, rödklint, bockrot, prästkrage, ängsvädd,
blåklocka, vårbrodd, stagg, darrgräs, ormrot, ögontröst, ängsfryle, svinrot,
slåtterfibbla, gökärt, revfibbla, stor blåklocka, haaarstarr, brudborste, jungfru
lin och ängsklocka.

Kulturhistoriska förhållanden:-

Nuvarande hävd: Bete med i huvudsak god intensitet. Område 14:1 är i stort behov av
röjning.

Ingrepp/påverkan: Viss kvävepåverkan finns i igenväxningszoner och vid åkergränser .

Sammanfattnade värdeomdöme: Betesmarker med vackert läge och en bitvis rik flora.
God djurtillgång. Vissa vårdåtgärder är nödvändiga. Delområde 14: 11 bör p g a av sitt
läge och sina biologiska kvaliteter prioriteras högt vid urval för vårdåtgärder.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d f
i

h i m

Befintligt skydd och p~aneringSstatus

------~---~----------------~------------------



04015 Främshyttan

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Skinnskatteberg Topografisk karta: 11 F NO

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6643 1492

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Gård i skogsbygd norr. om Storsjön.

Naturtyper: Öppen hagmark.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingontyp, gräshed av rödventyp samt friskäng av
rödventyp.

Flora: I trädskiktet finns tall, gran, björk, gran, asp, rönn, gråal och sälg.
Buskskiktet består av nypon samt sly av rönn, asp och gråal. De indikatorarter för
hävd och ogödslad mark som påträffades var brudborste, jungfru marie nycklar, ormrot,
ängsskallra , gökärt, ängsvädd, ängsfryle , liten blåklocka, svinrot, sslåtterfibbla,
stor blåklocka, stagg, bockrot , darrgräs, jungfrulin , kattfot, blåsuga, backnej lika,
vårbrodd och prästkrage.

Kulturhistoriska förhållanden: Några odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Kobetesmarkerna öster om gården (1 5: 1) betas väl, ro] nJ.ng inom vissa
delar behövs dock. Den gamla betesmarken väster om gården är övergiven sedan länge.

Ingrepp/påverkan: Nordvästra delen av markerna verkar delvis vara påverkade av
tillfört kväve. I den södra delen av 15: 1 har rishögar fått ligga kvar efter en tidigare
utförd röjning.

Sammanfattande värdeomdöme: Gård med smärre areal relativt väl hävdad betesmark samt
ett område för eventuell restaurering. Djurtillgången är god.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

l'

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i o

~-------------Befintligt skydd och planeringsstatus

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 04:11 II



04016 Nedre Plöjningen

Skinnskattebergs kommun

Värdeklass: 3

Församling: Skinnskatteberg Topografisk karta: 11 F NO

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6643 1483

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Naturtyper: Öppen hagmark.

Landskap: Gård i Hedströmmens övre dalgång. Naturbetsmark och åkrar i sluttningen
mellan vägen (233) och ån.

I

!

I

Vegetationstyper: Fårsvingelvariant av rödven1gräShed och friskäng av rödventyp.

Flora: Trädskiktet består av björk, rönn och gr~al. I buskskiktet finns en samt sly
av björk, asp och gråal. Flora av intresse var stagg, liten blåklocka, vårbrodd,
harstarr, ormrot, ängsfryle, kattfot, gökärt, ä~gsskallra, ängsvädd och ängsklocka.

i

Kulturhistorisak förhållanden: -

Ingrepp/påverkan: Vegetationen är bitvis påverkad av kväve. Systematisk spridning
av handelsgödsel verkar inte ha förekommit~

Sammanfattande värdeomdöme: Något otillfredsställande hävdad betesmark med betydel
se för landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i o

Befintligt skydd och planeringsstatus--------------~

NATURVÅRDSOMRÅDE Riksobjekt för N F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 04:7 I

~---- ---~--------~-----------------------



04017 Persbo

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Skinnskatteberg Topografisk karta: 11 F NO

Markägarkategori: Koordinater: 6641 1488

Totalarea: 1 ha Naturtyper: BJÖRKHAG

Landskapsbild: Björkhage i sluttnig ner mot Hedströmmens övre dalgång. Angränsande
delar i sluttningen betas ej.

Naturtyp: Björkhage.

Vegetationstyp: Gräshed av rödventyp samt friskäng av rödventyp.

Flora: Trädskiktet består av björk och gråal. De buskar som förekommer är gråal.
Flora av intresse är vårbrodd, harstarr, liten blåklocka och ängsklocka.
Kärlväxtfloran är uppdelad på en art med ett stort antal individer i flertalet av
områdets delar.

Kulturhistoriska förhållanden: Någon av stenhögarna kan tolkas som odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Betas väl med får.

Ingrepp/påverkan: Kväveindikerande flora förekommer på olika platser i området.
Systematisk spridning av handelsgödsel verkar knappast ha förekommi t inom de mycket
torra och steniga parierna, vilka dominerar området.

Sammanfattande värdeomdöme: En mindre fårbetad björkbacke som efter gallring skulle
kunna utgöra ett positivt inslag i landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

r---------------Befintligt skydd och planeringsstatus

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 04:5 I



04018 Gunnilbo

Församling: Gunnilbo

Skinnskattebergs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6631 1502

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Öppet odlingslandskap med gamla lövrika hagmarker, viss äldre jordbruks
bebyggelse, ett äldre vägnät, vacker kyrkmiljö och smärre ännu idag någorlunda hävdade
naturbetesmarker.

Naturtyper: Öppen hagmark och björkhage.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingontyp, torräng av örtrik ängshavretyp,
friskängavrödventyp och fuktäng av högörttyp

Flora: Björk, asp, rönn, gran och tall utgör trädskikt. De buskar som finns är en
och rönnsly. Flora av intresse är liten blåklocka, backnejlika, vårbrodd,
skogsklöver, ängsklocka, harstarr, prästkrage, ormrot, darrgräs, ängsfryle,
brudbröd, slåtterfibbla, stor blåklocka, stagg, rödklint, brudborste och ängsvädd.

Nuvarande hävd: Betas med måttlig till svag intensitet.

Kulturhistoriska förhållanden: -

Ingrepp/påverkan: Lokal kvävepåverkan. Någon mindre kil i den f d åkermarken kan ingå
i gränsdragningen.

Sammanfattande värdeomdöme: Betesmark med vissa botaniska kvaliteter samt med
betydelse för landskapsbilden

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

Befintligt skydd och planeringsstatus--------------~

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 04:46 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 11



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

04019 Vreten-Västerflena

Församling: Gunnilbo

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: DOMÄNF . Koordinater: 6630 1504

Totalarea: 4 ha Naturtyper: BJÖRKHAG

Landskapsbilden: Betesmarker i anslutning till Norrsjön och Flenasjön
som utgör rester av ett småbrutet odlingslandskap som förr sträckte sig i öst-västlig
riktning från st Bjursjön till Norrsjön.

Naturtyp: Björkhage.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingontyp, torräng av fårsvingel typ och friskäng
av rödventyp.

Flora: I trädskiktet finns det björk, asp, rönn, gran, tall, sälg, klibbal och gråal.
Buskskiktet består aven, nypon, vide, brakved och olvon samt sly av björk, asp och
rönn. Flora av intresse är nattviol, gökärt, ängsvädd, svinrot, stagg, darrgräs, liten
blåklocka, skogsklöver, bockrot, rödklint, brudborste, ängsskallra, jungfru marie
nycklar, stor blåklocka, ormrot, prästkrage, ängsfryle , vårbrodd, ängsklocka ,
kattfot, revfibbla och backnejlika. Floran är också partivis rik på de insprängda
gamla åkerlapparna med bl a massförekomst av ängsskallra.

Kulturhistoriska förhållanden: Inom området å terf inns a t t flertal odlingsrösen samt
rester av gärdesgårdar och stenmurar. Delar av området har tidigare hävdats genom
slåtter.

Nuvarande hävd: Delar av västra delområdet är beskogat.

Sammanfattande värdeomdöme: Igenväxande betesmarker med både botaniska och
kulturhistoriska värden. Området bör bevaras. Det finns god tillgång på betesdjur.
Markerna har betydelse för landskaspbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

r--------------Befintligt skydd och planeringsstatus



Skinnskattebergs kommun

04020 Knäppmora-Österflena

Församling: Gunnilbo

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordipater: 6630 1505

Totalarea: 6 ha INaturt,yper: TRBUSHAG
BLANDHAG
ÖPPENHAG
SÖTSTRAN

Landskapsbild: Betesmarker vid Flensjöns och Knäppmoras stränder. Området karaktä
riserades tidigare av ett mycket småbrutet jordbrukslandskap och spår av detta kan
fortfarande skönjas inom partier som idag hävdas extensivt. Enbackarna vid Flensjöns
norra strand utgör ett mycket positivt inslag i landskapsbilden.

Naturtyper: Annan träd- och buskbärande hagmark, blandlövhage, öppen mark och
sötvattensstrandäng.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingontyp, gräshed av rödventyp, torräng av
fårsvingeltyp, friskäng av rödventyp och fuktäng av högstarrtyp.

Flora: Trädskiktet består av tall, gran, björk, rönn, sälg, asp, hägg, lönn, klibbal
och vildapel. I buskskiktet finns det en, nypon samt sly av asp, rönn, björk och
klibbal. De indikatorarter för hävdad och ogödslad mark som förekommer, är backnej lika,
ängsskallra, svinrot, darrgräs,skogsklöver, stor blåklocka, ängsvädd, prästkrage
liten blåklocka, vårbrodd, bockrot, rödklint, harstarr, ormrot, brudborste,
nattviol, gökärt, jungfru marie nycklar, slåtterfibbla, blåsuga, revfibbla,
ängsfryle och kattfot.

Nuvarande hävd: Betas med intensitet som mestadels är helt otillfredsställande. I
urspungligt trädbärande partier lägger sig mörkret all t tyngre under tätnande
trädkronor.

Kulturhistoriska förhållanden: -

Ingrepp/påverkan: I anslutning till de många insprängda åkerlapparna finns gamla
diken som bitvis påverkar naturbetsmarkerna.

Sammanfattande värdeomdöme: Naturskönt belägna betesmarker som till stora delar inte
hävdas i tillfredsställande grad. stor betydelse för landskapsbilden. Bör prioriteras
för vårdinsatser.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

stödkriterier (ej rangordnade): a b d f h i m

Befintligt skydd och planeringsstatus--------------~



04021 Bjursjön

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Gunnilbo Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6629 1508

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: I dag en liten ensamliggande gård omgiven av skog. Den hörde tidigare till
ett sammanhängande småbrutet jordbrukslandskap kring sjöarna öster om Gunnilbo.
Åkermarken vid Bjursjön har i stort sett samma utsträckning som vid sekelskiftet.
De naturliga fodermarkerna har däremot nästan helt beskogats.

Naturtyp: Spridda rester av naturbetesmark som bäst kan karaktäriseras som öppen
hagmark.

Vegetationstyper:Torräng av fårsvingel typ samt friskäng av rödventyp.

Flora: Trädskiktet består av björk, asp, tall och gran. En utgör områdets buskskikt .
De arter som indikerar hävd och ogödslad mark är bockrot, prästkrage, svinrot,
ängsskallra, liten blåklocka, stor blåklocka, darrgräs, ormrot, vårbrodd, låsbräken,
slåtterfibbla, jungfrulin, ängsfryle, skogsklöver, jungfre marie nycklar, kattfot,
rödklint och brudborste.Dessutom fanns ett mindre antal exemplar av skogsklocka.

Kulturhistoriska förhållanden: Inom området återfinns stengärdesgårdar och odlings
rösen. Spår av den gamla fägatan kan dessutom fortfarande skönjas.

Nuvarande hävd: Betet har nyligen återupptagits och stora gallrings- och
röjningsarbeten har gjorts. Hävden på de öppnare områdena är mestadels god.

Ingrepp/påverkan: Områdets forna naturliga betesmarker har fått växa igen och
beskogas till största delen. De inringade kantsonerna, totalt ca ett hektar, är de
minst påverkade och hyser sammantaget en relativt artrik hagmarksflora.

Sammanfattande värdeomdöme: Jordbruksmarker med gammaldags prägel. Resaurering av
betesmarkerna pågår. Endast snuttar av den forna betesmarken har undgått beskogning.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i j

r--------------Befintligt skydd och planeringsstatus



04022 Västansjö

Församling: Hed

Skinnskattebergs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6627 1501

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Gård i sluttning väster om sjön Långlvan med betesmark, från vilken man
tidigare troligen hade en mycket vacker utski~t över sjön.

Naturtyper: "Öppen" hagmark och björkhage.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingontyp, fårsvingelvariant av rödven-gräshed,
friskäng av rödventyp och fuktäng av tuvtåteltyp.

Flora: Tall, björk, gran, asp och klibbal utgör trädskiktet. Buskskiktet består av
tall, björk, gran, asp, klubbal, en och vide. Flora av intresse är svinrot, ormrot,
ängsskallra, darrgräs, stagg, jungfrulin, blås1,lga, kattfot, brudborste, ängsvädd,
ängsfryle, vårbrodd, nattviol, liten blåklocka, stor blåklocka, ängsklocka, gökärt,
revfibbla, prästkrage, bockrot, skogsklöver, harstarr och jungfru marie nycklar.

Kulturhistoriska förhållanden: -

Nuvarande hävd: Betestrycket i dagsläget är måttligt inom de öppnare partierna.
Röjningen är mycket eftersatt. Område 22: 1 hyser fortfarande sådana biologiska värden
att erfoderliga vårdinsatser är angelägna att genomföra snarast.

Ingrepp/påverkan: Det finns inga direkta spår av gödsling. Vissa delar av området
är på väg att beskogas.

Sammanfattande värdeomdöme: Igenväxande hagmarker som partivis innehåller en rik
hagmarksflora. Vårdinsatser är nödvändiga.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

Befintligt skydd och planeringsstatus--------------~

-~~-------------------------------------



04023 Norbyn

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Gunnilbo Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6636 1506

Totalarea: 1 ha Naturtyper: BJÖRKHAG

Landskapsbild: Liten gård isolerat belägen i skogsbygd. Jordbrukslandskapet är
småbrutet med små oregelbundna åkertegar och åkerholmar . Sjön är skymd av strandskog.
Naturbetesmarkerna är igenväxta.

Naturtyp: Björkhage.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingontyp och friskäng av rödventyp.

Flora: De träd som växer i området är bj örk, gran, tall, asp och klibbal. Buskar som
finns representerade är en samt diverse sly. Indikatorarter för hävd och ogödslad
mark är rödklint, liten blåklocka, darrgräs, brudborste, ängsvädd, prästkrage,
vårbrodd, jungfrulin, ormrot, ängsfryle, gökärt, stagg, stor blåklocka, ängsklocka,
ängsskallra och kattfot.

Kulturhistoriska förhållanden: I Norbyn finns det många spår av äldre markanvändning:
fägata, trägärdesgårdar, gamla lador m m. De gamla slåtter- och betesmarkerna är
tyvärr igenvuxna och betet sker idag nästan uteslutande på f d åkermark. Restaurering
av någon betesmark vore angeläget, förslagsvis den betesmark som här beskrivs. I
övrigt finns det bl a i den västliga delen åkerrenar, diken och vändplaner som bär
spår av slåtter i sen tid med förekomst av darrgräs, ängsskallra och svinrot. I
dikeskanten växer några skogsklockor och nyligen har något exemplar av brudsporre
setts blomma här. Tyvärr har ris lämnats kvar efter en nyligen genomförd gallring
i brynen.

Nuvarande hävd: Naturbetesmarkerna hävdas inte. Får går i fållor med gammal åkermark
och beskogade åkerholmar.

Ingrepp/påverkan: Stark negativ påverkan av ett allt mer tätnande trädskikt.

Sammanfattande värdeomdöme: Isolerat belägen skogsbygdsgård av ålderdomlig karak
tär. Betesmarkerna är till övervägande del beskogade. Det finns en viss tillgång på
betesdjur.

Huvudkriterier (ej rangordnade): D

Stödkriterier (ej rangordnade): d g h j

~-------------Befintligt skydd och planeringsstatus

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 04:41 II



04024 Kedjebo

Församling: Gunnilbo

Skinnskattebergs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6634 1503

Totalarea: 1 ha Naturtyper: BJÖRKHAG
ÖPPENHAG

Landskapsbild: Byn Kedjebo ligger isolerad ~id sJon Lilla Kedjen i de större
skogsområdena norr om Gunnilbo kyrkby. Ett öppet kulturlandskap finns mellan sjön
och gårdarna, vilka är utspridda längs byvägen. Kvarvarande och nyrestaurerade
betesmarker är synliga från sjön och bildar ett omväxlande inslag i landskapsbilden.

Naturtyper: Öppen hagmark och björkhage i ytterst blygsam areal. Nyröjda, tidigare
gravt igenväxta, björkskogsbryn har restaurerats till betesmark i byns östra delar.
Floran har skogsmarkskaraktär och områdena har inte inventerats närmare. Den
sammanlagda arealen är även här liten.

Vegetationstyper: Gräshed av rödventyp samt friskäng av rödventyp.

Flora: Trädskiktet består av gran, björk, rönn, tall, ek och gamla äppelträd. Bland
buskarna finner man en, vide, björk, asp och gran. Flora av intresse är vårbrodd,
rödklint, blåklocka, bockrot, darrgräs, stagg, ängsvädd, revfibbla, prästkrage och
ormrot. De flesta av ovan nämnda arter förekommer i ett fåtal exemplar. Vissa partier
har en utpräglat kvävegynnad flora p g a lakvattenpåverkan från en mindre gödselhög.

Kulturhistoriska förhållanden: Bebyggelse av genuin och ålderdomlig karaktär.
Gårdstomt inhängnad med trägärdesgård.

Nuvarande hävd: Bete med god intensiteL Mindre manuella röjningsinsatser bör
utföras.

Ingrepp/påverkan: Kväve tillförs till delar av området från en gammal fin
kulturpåverkad källa.

Sammanfattande värdeomdöme: Vackert belägen by med viss bevarad naturbetesmark.
Kvarvarande naturbetesmarker är små och knappast skyddsvärda i sig. De är dock en
viktig del i en värdefull helhet, det som idag är kvar av gamla Kedjebo by.

Huvudkriterier (ej rangordnade): C

stödkriterier (ej rangordnade): a b h i

r--------- Befintligt skydd och planeringsstatus --------,

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 12



04025 Sunnansjö

Församling: Hed

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÅ"STMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

I
(

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6620 1500

Totalarea: 4 ha Naturtyper: BJÖRKHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Gård vars omgivning domineras av skogsmark vid sjön Långsvans sydvästra
strand.

Naturtyper: Björkhage och sötvattensstrandäng.

Vegetationstyp: Rished av blåbär-lingontyp, friskäng av rödventyp, fuktäng av
högstarrtyp och fuktäng av högörttyp.

Flora: De träd som finns i området är björk, asp, tall, gran och klibbal. Buskskiktet
består aven, vide och diverse sly. Indikatorarterna för hävd och ogödslad mark är
slåtterfibbla, brudborste, ängsfryle, svinrot, kattfot, stor blåklocka, bockrot,
nattviol, gökärt, skogsklöver, liten blåklocka, prästkrage, ängsvädd, vårbrodd,
jungfrulin, ormrot, jungfru marie nycklar, harstarr, revfibbla och ängsklocka.

Nuvarande hävd: Björkhagen betas inte idag. Strandängen betas med ganska svag
intensitet, det är främst de torrare partierna som betas medan starr och vass förblir
så gott som opåverkade. Björk och al börjar att tränga in på betesmarken.

Kulturhistoriska förhållanden: -

Ingrepp/påverkan: Våtmarkspartierna är delvis påverkade av dikning. Fastmarken är
delvis beskogade.

Sammanfattande värdeomdöme: Gård med förfallna betesmarker i behov av resurskrävande
restaurering. Vissa botaniska kvaliteter och viss potential ur landskapsbildsyn
punkt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

~-------------Befintligt skydd och planeringsstatus



04026 Färna

Församling: Gunnilbo

Skinnskattebergs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6629 1505

Totalarea: 4 ha Naturtyper: TRBUSHAG
ÖPPENHAG

Landskap: Gård i anslutning till Färna samhälle och herrgård. Beteslandskaputefter
Norrsjöns östra strand består till stor del av gammal åkermark, till en viss del av
naturbetesmark och även av delar från en gammal parkanläggning. Områdets kvaliteter
ligger i de gamla ekarna och tallarna samt i landskapsbilden som är av oväderlig
betydelse för närmiljön vid Färna samhälle och för den kanotled som passerar genom
området.

Naturtyper: Annan träd- och buskbärande hagmark och öppen hagmark.

Vegetationstyper: Gräshed av rödventyp, friskäng av rödventyp och fuktäng av
tuvtåteltyp.

Flora: I trädskiktet finns det ek, tall, björk, rönn, klibbal, sälg, asp och gran.
Buskskiktet består av nypon, hagtorn och spirea. Flora av intresse är skogsklöver,
vårbrodd, ängsvädd, dtor blåklocka, gökärt, liten blåklocka, ängsklocka, prästkrage
och bockrot. Kvävegynnade växter har en dominerande ställning inom stora delar av
området, förutom i tallbacken, mörka backen, 26:1 och huvuddelen av 26:2).
Trädskiktet står för områdets hagmarkskvali teter, med dess stora och gamla ekar, aspar
och tallar.

Kulturhistorisak förhållanden: Gammal vägsträckning och äldre bebyggelse kan spåras.
Området har delvis ett förflutet som förlustelseställe för herrgårdsborna.

Nuvarande hävd: Betas till största delen väl.

Ingrepp/påverkan: Generös kvävetillförsel.

Sammanfattande värdeomdöme: Till stora delar söndergödslade betesmarker med äldre
ekar och tallar. Markerna har stor betydelse för landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i ro

~-------------Befintligt skydd och planeringsstatus--------------~

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 9



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

04027 Kärrbo-Nedre Sundet

Församling: Skinnskatteberg

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F NO

Markägarkategori: Koordinater: 6639 1492

Totalarea: 1 ha Naturtyper: BJÖRKHAG

Landskap: Smärre björkhagar i jordbruksområde kring sundet mellan Storsjön och Övre
Vättern. Betesmarkern utgör värdefulla element i ett omväxlande landskap.

Naturtyp: Björkhage.

Vegetationstyper: Rished av blåbär-lingontyp, gräshed av rödventyp och friskäng av
rödventyp.

Flora: Trädskiktet består av björk, tall och asp. I buskskiktet finner man en, brakved,
gran och sly av björk samt rönn. Flora av intresse är liten blåklocka, brudborste,
prästkrage, ängsvädd, harstarr , vårbrodd, bockrot , ormrot och jungfru marie nycklar.
De flesta arter påträffades i områdets nordöstradel, vilket är den del som håller
uppe bedömningen av typrepresentationen. Här är också trädskiktet så glest att området
har karaktär av öppen hagmark.

Kulturhistoriska förhållanden: -

Nuvarande hävd: Västra delen betas väl. Sydöstra delen hävdas sämst och är på väg
att helt växa igen.

Ingrepp/påverkan: Fläckvis riklig förekomst av kvävegynnade växter. Den sydöstra
delen är på väg att beskogas.

Sammanfattande värdeomdöme: Tre små hagar med viss betydelse ur landskapsbildssyn-'
punkt. Områdets värden måste i detta sammanhang betecknas som små.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

~-------------Befintligt skydd och planeringsstatus


