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Inventering av iJngs-och hagmarker

Under scmnaren 1989 har Lars-Thure Nordin inventerat ängs- och
hagtt!arker i Surahammars kanmun. Syftet med inventeringen är att
ge ·ett bra kunskapsunderlag i arbetet med att bevara markslag
sam idag är starkt hotade.

Under inventeringen besöktes samnanlagt 31 objekt. Av dessa är 5
av klass I, 11 av klaSs II, 13 av klass III och 2 tillhör klass
Ö (övriga). Objektens storlek varierar stort, det minsta objekt
et är 1 ha och det största har en areal på 64 ha. Medelytan är
ca 11 ha. 'lbtalt utgör de inventerade ängs- och hagmarkerna en
areal på 336 ha.

För infonnation an
* medverkande
* Våstmanlands län
* skötseljbevarande
* historia
* natur- och kulturvärden
* ord och begrepp
* inventeringsmetodik
* urvals- och värdekriterier
* naturtyper
* vegetationstyper
* källförteckning
* resultat för hela länet och kommunvis : antal objekt, arealer,

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

* .förteckning över samtliga objekt i länet
hänvisas till c1el l av den här redovi~gen, Ängs- och
~ V'åsbMn] ands län (länsstyrelsens infoDDatioDsserie nr
51992) och till naturvårdsverkets handbok, Inventering av ängs
och hagmarker 1987.

VÄSTffiÅS STAD Reproavdelningen 1992



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

SURAHAMMAR

Avrinningsc:mråde: Kolbäcksån

Kamnmen kan karaktäriseras sam en utpräglad bruksbyg:i, där
järnbruken dominerar näringslivet. Iandskapet kännetecknas av
~ade skogsanråden ned ~ar och sjöar. I anslutning till
Kolbäcksån .och dess vattensystem ligger åkrar och betesmarker.

Det öppna landskapet längs Kolbäcksån är av stor betydelse för
landskapsbilden. Kolbäcksån inehåller flera sjöliknande utvidg
ningar, av vilka i synnerhet Gnien är av stort intresse från na
turvårdssynpunkt i egenskap av fågelsjö. En arman värdefull få
geIsjö är VåstersjÖh. Både Gnien ochVåstersjön c.I'lges av ängs
märker sam översvämnas årligen, vilket är en förutsättning för
det -rika fågellivet.

Skogsmarker ned r$"eationsvärden finns öster am Ramnäs och su
rahamnar, vid Iångsjö~ och upp rot stings- och Rövallsnossen. I
konmunen finns ett av länets värdefullaste naturskogsornråden,
den s k Fännansboskogen norr am Ramnäs. Rikare skogstyper ned
förekornl3t av hassel och ädla lövträd förekcmner bl- a vid Våster
sjön och Sörsjön.

Fornlämningar är sällsynta i trakten. De fornläImingar sam finns
. _pekar på en bosättning under jänlåldern (Suraborgen, gravfält).

Några enstak fynd finns från stenåldern. Ramnäs kyrka är från
medeltiden, 1400-talet. Troligen är även den äldre kyrkan i Sura
från medeltiden.

En mera betydande kolonisation av anrådet skedde först i samband
med bergsprukets framväxt under slutet av 15OO-talet• Under
1600-talets första hälft utvecklades trakten till en betydande
bruksbyg:i.

Transporterna från och till bruken förbättrades avsevärt när
Strämsholmskanal öppnades 1795.

Brukssanft1ällena ut:1le:i Kolbäcksån ökade i omfattning under
1800-talet. Till bruken hörde ett stort antal ekonomibyggnader
eftersom man även drev jordbruk. I Virsbo finns den nest välbe
varade ekonamianläggningen. Även i Ramnäs finns ett stort antal
ekona:nibyggnader till jordbruket.

Flertalet jordbruk har haft anknytning till bruken. Här före
kamler mindre till medelstora gårdar. Antalet torp är förhållan
devis stort. Bebyggelsen är typisk för bruksbyg:ien ned timrade,
-rödfärgade byggnader ned tegeltak.

-----~~-



Samtliga ilngs- ocb hagmarksobjekt i Suraharrmars karrmm av klass
I, II ocb III:

Objekt Klass Naturtyp(er) Area Urvalskriterier
(ha)

07001 Gammelby ÖPPENHAG 7 A1C .abdfhij mo
TRBUSHAG
BLANDHAG

07002 Hökebo 2 SÖTSTRAN 3 A1C abdhij mo
ÖPPENHAG

07003 Felingen 3 ÖPPENHAG 4 A1 adhi m
TRBUSHAG

07005 Grindstugan 3 SÖTSTRAN 46 A1C abdfhi mo
BLANDHAG
TRBUSHAG
ÖPPENHAG

07006 Heden 3 ÖPPENHAG 2 A1 adhi mo
07007 Seglingsberg II 3 ÖPPENHAG 4 A1 adhi m
07008 Seglingsberg I 3 TRBUSHAG 4 A1C abdhi mo

ÖPPENHAG
07009 Ulvsbomuren 2 ÖPPENHAG 5 A2C abdfhij m

BJÖRKHAG
TRBUSHAG

07011 St Nadden 3 SÖTSTRAN 29 A1C abdfhi mo
TRBUSHAG

07012 Lilla Nadden 3 ÖPPENHAG 12 A1C abdfhi mo
BLANDHAG
BJÖRKHAG \

\

\
TRBUSHAG

07013 Sothällsviken 3 ÖPPENHAG A1C abdhi o
TRBUSHAG
SÖTSTRAN

07014 Muren ÖPPENHAG 5 A1BC abdefhij m
HACKSLAT
TRBUSHAG
BJÖRKHAG

07015 Usträngsbo ÖPPENHAG 12 A2BC abdefhij m
BLANDHAG
TRBUSHAG
HACKSLAT

07016 Norrby 3 BJÖRKHAG 8 A1C abdfhi
TRBUSHAG
BETESKOG
BLANDHAG

07017 Säter 2 BJÖRKHAG 3 A1C abdhij
ÖPPENHAG
TRBUSHAG

07018 Sörby 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi
TRBUSHAG

07019 Gnien SÖTSTRAN 64 A1BC abdefhi mo
SIDVALL
ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
BLANDHAG

07020 Djupebo II 2 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhij m
TRBUSHAG
BLANDHAG
BJÖRKHAG

07021 Sångkärrsbacken 2 HACKSLAT 2 A1B adehi m
TRBUSÄNG



07023 Magsjön ~I ÖPPENHAG 22 A1BC abdefhi mo
TRBUSHAG
SÖTSTRAN

07024 Magsjön III 2 SÖTSTRAN 11 A1C abdfhi mo
TRBUSHAG
BETESKOG
ÖPPENHAG

07025 Magsjön I 2 ÖPPENHAG 31 A1C abdfhi lmo
TRBUSHAG
BJÖRKHAG
SÖTSTRAN
BETESKOG

07026 Elingbo 2 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhij m
TRBUSHAG
BJÖRKHAG

07027 Baståsen 3 ÖPPENHAG 8 A1C abdfhi m
BJÖRKHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

07028 Holmtorpet 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi m
BLANDHAG

07029 Lisjö 2 ÖPPENHAG 10 A1C abdfhij m
SÖTSTRAN
BJÖRKHAG

07030 Hästlösa 2 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhij m
SÖTSTRAN
BLANDHAG

07032 Västsura 2 ÖPPENHAG 9 A1C abdfhi m
BJÖRKHAG
EKHAGE
BLANDHAG
SÖTSTRAN

07033 Ståltorp 3 BLANDHAG 7 A1C abdfhi mo
TRBUSHAG
SÖTSTRAN

Antal objekt: 29

------~~--~~--'--~,-~---~~------------~-----------'----'-----



Samtliga objekt i Suraharrrnars 1«mnun san tillhtSr klass lJ
(tJvriga, oklassade) :

Objekt Naturtyp(er) Area Urvalskriterier
(ha)

07010 Sandtorp

07034 Olberga

Antal objekt: 2

ÖPPENHAG
HACKSLÄT

BJÖRKHAG

B .deh

dh mo



07001 Gammelby

Församling: Rarnnäs

Surahammars kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6638 1515

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BLANDHAG

Landskap: Gammelby är belägen i det öppna jordbrukslandskapet öster om Virsbosjön.
Terrängen är småkuperad med skogklädda höjdpartier.

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage samt annan träd- och buskbärande hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenäng , rödvenhed, fårsvingelvariant av rödvenhed samt rished.

Flora: I trädskiktet, som har varierande täckningsgrad, dominerar björk och asp.
Dessutom förekommer sälg, rönn, kibbal, körsbär, ask, gran och tall. Bland buskarna
förkommer en, druvfläder, kanelros, hartsros, brakved, skogstry, olvon, måbär,
krusbär, röda vinbär och apel samt sly av björk, asp och ask. Intressanta växter är
änshavre, luddhavre, darrgräs, vårbrodd, ängsfryle, knippfryle, hirsstarr, vår
starr,hundstarr, låsbräken, liten blåklocka, stor blåklocka, vitmåra, gökärt,
backsmörblomma, bockrot, blodrot, vårfingerört, jungfrulin, ormrot, kattfot,
tjärblomster, backnejlika, brudbröd, prästkrage, revfibbla, gråfibbla, ängsvädd,
ängsskallra, slåtterfibbla och norrlandsviol.

Kulturhistoria: I Gammelby är bykaraktären välbevarad med genuina gårdsmiljöer och
kulturhistoriskt intressanta byggnader. I övrigt förekommer husgrunder och en
fornlänunning.

Nuvarande hävd: Tre av delobjekten, två i öster och ett i söder, är välhävdade genom
bete. I de två andra delobjekten, ett i öster och ett i väster, är hävden delvis svag
eller saknas.

Ingrepp/påverkan: I ett av de östra delobjekten märks svag gödselpåverkan på ca
hälften av arealen, i övrigt saknas påverkan.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna i Gammelby hyser
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. Delar av objektet hotas av igenväxning,
behovet av vårdåtgärder är tämligen stort. Byn Gammelby, som är vackert belägen i
sluttningarna mot Virsbosjön, utgör som helhet ett mycket värdefullt kulturlandskap.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Riksobjekt för F

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 13



07002 Hökebo

Församling: Ramnäs

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 GNV

Markägarkategori: Koordinater: 6637 1515

Totalarea: 3 ha Naturtyper: SÖTSTRAN
ÖPPENHAG

Landskap: Hökebo ligger på sluttningarna av Strömsholmsåsen i sydöstra delen av
Virsbosjön.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng och öppen hage.

Vegetationstyper: Tuvtåteläng och högstarräng.

Flora: Trädskiktet består av glasbjörk, asp, klibbal och gran. Bland örterna kan
nämnas vårbrodd, ängsfryle, hirsstarr, blodrot, prästkrage, rödklint, ängsskallra,
skogsklöver och ormrot.

Kulturhistoria: I Hökebo finns kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Nuvarande hävd: Det östra delobjektet är måttligt hävdat genom bete medan det västra
delobjektet saknar hävd.

Ingrepp/påverkan: I det västra delobjektet förekommer mindre diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Hökebo hyser
höga biologiska värden. Delar av objektet saknar hävd och bör lämpligen utgöra
restaureringsobjekt . Den vackert belägna gården har välbevarade byggnadsbesättning
ar som utgör mycket högt kulturhistoriskt värde.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Riksobjekt för F

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 20



07003 Felingen

Församling: Ramnäs

Surahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6636 1512

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Felingen ligger avsides i skogsbygderna SV Virsbo. Terrängen är svagt
kuperad med inslag av skogklädda höjdpartier omgivna av öppet odlingslandskap.

Naturtyper: Öppen hage samt annan träd- och buskbärande hagmark.

Veqetationstyper: Rödvenhed, rished och rödvenäng.

Flora: I trädskiktet förekommer gran, tall och vårtbjörk. Buskskikt av vårtbjörk och
rönn. Intressanta växter är ängfryle , gökärt, prästkrage, Iiten blåklocka, rödklint,
bockrot, gråfibbla och ängsviol.

Kulturhistoria: I Felingen finns en genuin gårdsmiljö.

Nuvarande hävd: Markerna välhävdade genom bete.

Inqrepp/påverkan: på de öppna ytorna(fd åkermark) är markerna svagt påverkade av
kvävegödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Vid Felingen finns inga större biologiska
värden. Beteshävden har stor betydelse för bevarandet av landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i m

-------- Befintligt skydd och planeringsstatus -------...,

------- ..-----------------~-----------



07005 Grindstugan

Församling: Ramnäs

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6635 1517

Totalarea: 46 ha Naturtyper: SÖTSTRAN
BLANDHAG
TRBUSHAG
ÖPPENHAG

Landskap: Objektet Grindstugan utgörs av öppna jordbruksmarker i sluttningarna mot
Kolbäckån. Terrängen är svagt böljande med inslag av skogklädda höjdpartier . Objektet
genomkorsas aven landsväg och ett järnvägsspår.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng, öppen hage, blandlövhage, annan träd- och buskbä
rande hagmark samt betad skog.

Vegetationstyper: Rödvenhed, fårsvingelvariant av rödvenhed, rödvenäng, gräs
lågstarräng, tuvtåteläng, kärrkavlevariant av högstarräng samt kortskottvvegeta
tion.

Flora: Trädskiktet domineras av asp, bj örk och gran, dessutom förekommer sälg, kibbal,
rönn och tall. Bland buskarna förekommer druvfläder, en, rosor, vide samt sly av björk
och asp. Intressanta växter är stagg, darrgräs, vårbrodd, ängsfryle , knippfryle,
hirsstarr; lundstarr, pillerstarr, ormrot, gökärt, ängsviol, svinrot, slåtterfib
bla, blåsuga, gråfibbla, revfibbla, ängsvädd, stor blåklocka, jungfru Marie nycklar,
jungfrulin, låsbräken, brudborste, backnejlika, skogsklöver, luddhavre, prästkrage
och blodrot.

Kulturhistoria: I betesmarkerna förekommer enstaka odlingsrössen och en äldre
källarbyggnad. Ett av de västra delobjekten utnyttjades förr som sidvallsäng.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag måttligt till välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: I större delen av objektet saknas påverkan av kvävegödselmedel,
med undantag för smärre områden i fyra av de sju delobjekten.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Grindstugan
hyser en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. De två nordliga och det sydliga
delobjekten hotas av igenväxning och är i starkt beh~ov av gallring. Objektets
vidsträckta betesmarker, inklusive partier med fd åkermark, har stor betydelse för
landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Riksobjekt för F



07006 Heden

Församling: Rarnnäs

Surahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6635 1517

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Heden ligger på Strömsholmsåsens NO-sluttning ned mot Kolbäcksån.

Naturtyper: Öppen hage.

Vegetationstyper: Rödvenhed och rödvenäng.

Flora: I trädskiktet finns sälg, björk, tall, asp, gråal och klibbal. Buskar aven,
nyponros och druvfläder förekommer sparsamt. Bland örterna kan nämnas luddhavre,
vårbrodd, darrgräs, liten blåklocka, skogsklöver, tjärblomster, ängsskallra,
gökärt, bockrot och ängsvädd.

Kulturhistoria:-

Nuvarande hävd: Markerna måttligt hävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Svag påverkan av kvävegödselmedel på ca halva arealen.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Betesmarkerna vid Heden utgörs till större
delen av åkerbeten som mot de yttre delarna övegår i opåverkad, naturlig fodermark.
Mycket vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al

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

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

Riksobjekt för F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:14 I



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

07007 Seglingsberg II

Församling: Ramnäs

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6634 1518

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: "Seglingsberg 2" ligger i södra delen av ett svagt böljande odlingslandskap.
Objektet omges av åkermarker, skogklädda höjdpartier och en landsväg.

Naturtyper: Öppen hage.

Vegetationstyper: Rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: I det glesa träd- och buskskiktet förekommer björk, rönn, sälg, gran och en.
Bland örterna förekommer vårbrodd, knippfryle, rödklint, revfibbla, gråfibbla,
prästkrage, backnejlika, gökärt, skogsklöver, liten blåklocka, ormrot och blodrot.

Kulturhistoria: Objektet genomkorsas aven äldre landsväg.

Nuvarande hävd: Markerna är välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Ett smärre område är svagt påverkat av kvävegödselmedel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De välhävdade betesmarkerna vid Seglingsberg
2 har höga biologiska värden med en mängd arter knutna till hävdad mark. Objektet
utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i m

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



07008 Seglingsberg I

Församling: Ramnäs

Surahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6633 1518

Totalarea: 4 ha Naturtyper: TRBUSHAG
ÖPPENHAG

Landskap: nSeglingsberg 1" är beläget på Strömsholmsåsen intill Kolbäcksån, omgivet
av ett större sammanhängande odlingslandskap.

Naturtyper: Öppen hage samt annan träd- och buskbärande hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenhed, rished och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av tall, dessutom förekommer gran, asp, ask, lönn, oxel,
äppelträd, rönn, sälg och klibbal. I buskskiktet finns krusbär och en samt ungträd
av rönn, sälg och asp. Intressanta växter är vårbrodd, ängsfryle, liten blåklocka,
stor blåklocka, prästkrage, ängsvädd, gråfibbla, skogsklöver, gökärt, ängsviol,
rödklint och femfingerört.

Kulturhistoria: Seglingsberg är ett fd brukssamhälle. Ar 1642 anlades en hammare och
senare även en masugn. Seglingsbergs bruk lades ned 1907, trots det består fortfarande
karaktären av ett brukssamhälle med herrgård, skola och arbetarbostäder. Genom
Seglingberg passerar Strömsholms kanal.

Nuvarande hävd: Markerna är måttligt hävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Betesmarkerna är delvis svagt påverkade av kvävegödselmedel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Seglingsberg
har höga biologiska värden. Betesmarkerna, som är belägna på Strömsholmsåsens rygg,
utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Riksobjekt för N F K

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:14 I

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 12



07009 Ulvsbomuren

Församling: Ramnäs

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6631 1514

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Ulvsbomuren är en Iiten by, avsides belägen i skogsbygderna söder om Virsbo.

Naturtyper: Öppen hage, björkhage samt annan träd- och buskbärande hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenhed, fårsvingelvariant av rödvenhed, rished och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av björk. Dessutom förekommer hägg, rönn, sälg, tall,
gran och enstaka äppelträd. I buskskiktet finns enbuskar, brakved, olvon, kanelros
och tibast. Intressanta växter är vårbrodd, luddhavre, stagg, darrgräs, ängsfryle,
knippfryle, hirsstarr, pillerstarr, nattviol, Jungfru Marie nycklar, gökärt, liten
blåklocka, slåtterfibbla, blodrot, ängsvädd, ängsviol, ängsskallra, blåsuga,
jungfrulin, svinrot, brudborste, ormrot och vitmåra.

Kulturhistoria: Ulvsbomuren utgörs av ett äldre kulturlandskap med fornlämning,
genuin gårdsmiljö med äldre byggnader, små flikiga åkrar, stengärdesgårdar,
odlingrösen och husgunder.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag välhävdade av bete. I det östra delobjektet saknas
hävd.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: UDlvsbomuren utgör som helhet ett mycket
värdefullt kulturlandskap med vissa utvecklingsmöjligheter. De välhävdade naturliga
fodermarkerna hyser en rik och av handelsgödsel opåverkad flora samt ett flertal
lämningar efter människors aktiviteter i äldre tid.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 22

i
'\



07011 st Nadden

Församling: Ramnäs

Surahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6631 1519

Totalarea: 29 ha Naturtyper: SÖTSTRAN
TRBUSHAG

Landskap: "st Nadden" ligger i södra delen av ett långsträckt odlingslandskap, omgivet
av på östra sidan Kolbäcksån och sjön stora Nadden, och på västra sidan skogsmarker.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng och annan träd- och buskbärande hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenäng, tuvtåteläng, löv-barr-blandskog, öppet fastmattekärr
och öppet mjukmattekärr.

Flora: Trädskikt av klibbal, glasbjörk, vårtbjörk, asp, gråal, rönn och tall. I
buskskiktet finns en, unggranar, pors och videarter. Intressanta växter är gökärt,
ängsviol, blodrot och ängsvädd.

Kulturhistoria: I betesmarkerna förekommer odlingsrösen och en varggrop.

Nuvarande hävd: Fastmarkerna är överlag välhävdade genom bete, medan strandängarna
har svag hävd.

Ingrepp/påverkan: Ett av delobjekten är svagt påverkad av kvävegödselmedel samt
diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Betesmarkerna vid stora Nadden har inga högre
biologiska värden. Objektets stora värde är betydelsen för landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Riksobjekt för F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:21 III



07012 Lilla Nadden

Församling: Ramnäs

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori:

Totalarea: 12 ha

Koordinater: . 6629

Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

1519

Landskap: "L Nadden" ligger i södra delen av ett långsträckt odlingslandskap. omgivet
av sjön Lilla Nadden i öster och skogsmarker i väster.

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage, björkhage samt annan träd- och buskbärande
hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenhed, rished, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Trädskikt med asp, vårtbjörk, glasbjörk, klibbal, ask, tall och gran. I
buskskiktet finns olvon, en, brakved, videarter, kanelros samt ungträd av ek, asp
och björk. Växter av intresse är vårbrodd, lundstarr, brudborste, ängsvädd, gökärt,
skogsklöver, liten blåklocka, stor, blåklocka, ängsviol, slåtterfibbla, svinrot,
Jungfru Marie nycklar, jungfrulin, rödklint, gråfibbla, bockrot och vitmåra.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns äldre åkrar.

Nuvarande hävd: Markerna är till halva arealen välhävdade genom bete, den andra delen
har svag hävd.

Ingrepp/påverkan: Smärre dikningar förekommer i det norra delobjektet.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid L.Nadden har
en rik och av handelgödsel opåverkad flora. I objektet finns inslag av intressanta
växtsamhällen som tyvärr hotas av igenväxning. Vårdåtgärder som röjning, gallring
och hårdare betestryck är ett stort behov. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Riksobjekt för F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:21 III



07013 Sothällsviken

Församling: Ramnäs

Surahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
SÖTSTRAN

Markägarkategori:

: Totalarea:
:

Koordinater: 6628 1519

Landskap: "Sothällsviken" är belägen vid sjön 1. Naddens södra strand. Betesmarkerna
är förutom sjön, omgivna av skogsmarker.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng, (öppen hage) .

Vegetationstyper: Rödvenäng, tuvtåteläng och öppet mjukmattekärr.

Flora: I buskskiktetförekommer sparsamt med vide och ung klibbal.

Kulturhistoria: Strandängen nyttjades förr som sidvallsäng. Enstaka odlingsrösen
förekommer.

Nuvarande hävd: Markerna välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Diken förekommer i mindre omfattning.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Sothällsviken är en välhävdad sötvatten
strandäng som mot fastare mark övergår i rena åkerbeten. Markerna utgör inga högre
biologiska värden, det största värdet är bevarandet av landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

r-------------- Befintligt skydd och planeringsstatus-----.-..-..-.----~

Riksobjekt för F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:21 III



07014 Muren

Församling: Ramnäs

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: BOLAG Koordinater: 6629 1515

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
HACKSLÅT
TRBUSHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Muren är en ensamliggande gård i skogsbygderna väster om Ramnäs

Naturtyper: Öppen hage, hackslått, björkhage och annan träd- och buskbärande hagmark.

Veqetationstyper: Mosaik av rödvenhed, fårsvingelvariant av rödvenhed, rished,
stagghed, variant av staggtorrhed, rödvenäng , svinrotäng , gräs-lågstarräng och
tuvtåteläng.

Flora: Trädskiktet domineras av björk. Dessutom förekommer asp, gran, tall, lind,
rönn och sälg. Buskskiktet domineras av enbuskar med inslag av kanelros, hartsros,
krusbär, brakved, vide samt sly av björk och asp. Intressanta växter är stagg,
darrgräs, vårbrodd, knägräs, luddhavre, ängfryle, knippfryle, pillerstarr, hirs
starr, blodrot, vårfingerört ,låsbräken, fältgentiana, ormrot, kattfot, brudsporre,
jungfrulin, ängsskallra, höskallra, svinrot, brudborste, prästkrage, skogsklöver,
gråfibbla, liten blåklocka, stor blåklocka, ängvädd, backruta, gökärt, slåtterfibbla
och ängsviol.

Kulturhistoria: Vid muren förekommer genuin gårdsmiljö samt äldre åkrar.

Nuvarande hävd: Välhävdat av slåtter och bete.

Inqrepp!påverkan: Diken förekommer i det södra delobjektet.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Muren hyser
en rik flora med inslag av för länet ovanliga arter och vegetationstyper. Markerna
är välhävdade genom slåtter och bete. Muren utgör som helhet ett unikt objekt med
få motsvarigheter i länet.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al B C

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

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



07015 Usträngsbo

Församling: Ramnäs

Surahammars kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6627 1513

Totalarea: 12 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG
HACKSLÅT

Landskap: Usträngsbo är en mindre by avsides belägen i skogsbygderna väster om Ramnäs

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage, annan träd- och buskbärande hagmark samt
hackslått (annan öppen äng) .

Vegetationstyper: En mosaik av rödvenhed, fårsvingelvariant av rödvenhed, rished,
rödvenäng, variant av rödvenäng, örtrik friskäng, svinrotäng, tuvtåteläng, gräs
lågstarräng, variant av blåtåteläng samt björk/aspskog.

Flora: Trädskiktet domineras av vårtbjörk och asp. Dessutom förekommer lönn, lärk,
sälg, rönn, glasbjörk, tall och gran. I buskskiktet finns en, svarta vinbär, rosor,
viden samt ungträd av björk, asp, tall och gran. Växter av intresse är vårbrodd, stagg,
darrgräs, luddhavre, ängsfryle , knippfryle , hirsstarr , vårstarr , pillerstarr , Ii ten
blåklocka, stor blåklocka, gökärt, slåtterfibbla, klasefibbla, backsmörblomma,
vårfingerört, blodrot, backnejlika, svinrot, ormrot, ängsskallra, ängsvädd,
ängsklint, knaggeIstarr, Jungfru Marie nycklar, nattviol, grönvit nattviol,
ängsviol, skogsklöver, jungfrulin och prästkrage.

Kulturhistoria: Usträngsbo är en fd hyttby. I byn finns genuina gårsmiljöer med
välbevarad äldre bebyggelse. Byn ger intryck av att ugöra ett äldre jordbrukslandskap.

Nuvarande hävd: Överlag är markerna måttligt till välhävdade genom bete. Mindre ytor
slåttras.

Ingrepp/påverkan: I två av de åtta delobjekten förekommer diken i mindre utsträckning.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Usträngbo
hyser en rik flora och inslag av för länet ovanliga vegetationstyper(svinrotäng).
Den vackert belägna byn har även höga kulturhistoriska värden. Hävden av byns
naturliga fodermarker är nyligen återupptagen, mycket återstår att göra t ex
ljusöppnande röjningar samt förhoppningsvis utökning av slåtterytorna.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 B C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 21

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



07016 Norrby

Församling: Ramnäs

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6627 1521

Totalarea: 8 ha Naturtyper: BJÖRKHAG
TRBUSHAG
BETESKOG
BLANDHAG

Landskap: Norrby ligger i norra delen av det vidsträckta kulturlandskapet som omger
Kolbäcksån. Norrby omges av ett svagt böljande odlingslandskap och låglänta
höjpartier bevuxna med skog.

Naturtyper: Björkhage, blandlövhage, annan träd- och buskbärande hagmark samt betad
skog.

Vegetationstyper: Rödvenhed, fårsvingelvariant av rödvenhed, rished, gräs-lågstar
räng och övrig barrskog.

Flora: Trädskikt med tall, gran, björk, asp, rönn och ask. I buskskiktet finns rikligt
med en samt bitvis uppslag av aspsly. Intressanta växter är ängshavre, vårbrodd,
darrgräs, stagg, hirsstarr, lundstarr, ängsfryle, ängsvädd, blodrot, skogsklöver,
bockrot, ängsskallra, rödklint, liten blåklocka, stor blåklocka, gökärt, prästkrage,
ögontröst, kattfot och revfibbla.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Det norra delobjektet är välhävdat, måttlig hävd i det västra och
östra delobjekter medan delobjektet i söder saknar hävd.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Norrby hyser
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. Hävden är bitvis svag och bör av den
anledningen intensifieras och även ökas ut. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



07017 Säter

Församling: Ramnäs

Surahammars ko~un

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6626 1520

Totalarea: 3 ha Naturtyper: BJÖRKHAG
ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Säter ligger i norra delen av det vidsträckta kulutrlandskap som omger
Kolbäcksån. Säter omges av öppet, svagt böljande odlings landskap och låglänta
höjdpartier bevuxna med skog. Objektet Säter utgörs i huvudsak av ett skogklätt
höjdparti.

Naturtyper: Björkhage, öppen hage samt annan träd- och buskbärande hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenhed, rished och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av bj örk. Dessutom förekommer tall, asp, rönn och gran.
1 buskskiktet finns en, krusbär, hallon och ungrönnar . Växter av intresse är
luddhavre, vårbrodd, liten blåklocka, stor blåklocka, gökärt, gråfibbla, skogsklö
ver, lundstarr, bockrot, rödklint och vitmåra.

Kulturhistoria: 1 betesmarkerna förekommer inslag av äldre åkrar och husgrunder.

Nuvarande hävd: Markerna är måttligt hävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Säter har höga
biologiska värden. Objektet har stor betydelse för landskapsbilden, av den
anledningen bör en del vårdinsataer utföras som t ex gallring av barrträd.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



07018 Sörby

Församling: Ramnäs

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6626 1520

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Sörby ligger i utkanten, delvis omgivet av skogsmarker, av det vidsträckta
kulturlandskapet runt Kolbäcksån.

Naturtyper: Öppen hage samt annan träd- och buskbärande hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenhed, rished och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet består av björk, klibbal, sälg, asp rönn, apel, tall och gran.
I buskskiktet finns en, kanelros , nyponros och brakved. Intressanta växter är
vårbrodd, luddhavre, ängsfryle, gökärt, ängsvädd, liten blåklocka, stor blåklocka,
ängsviol, gråfibbla, bockrot, rödklint och vitmåra.

Kulturhistoria: I betesmarkerna förekommer äldre åkrar och odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Med smärre undantag är markerna välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Smärre dikningspåverkan i det södra delobjektet.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Sörby hyser
ett flertal växter bundna till hävdad mark. Objektet som ligger i utkanten av ett
storslaget kulturlandskap, hotas av igenväxning. Behovet av vårdinsatser är stort.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



i 07019 Gnien

, Församling: Ramnäs
,

Surahammars kommun

I

Värdeklass:

Topografisk karta: 11 G NY

•
,

;

i

;

,

Markägarkategori: ENSKILD

Totalarea: 64 ha

Koordinater: 6626

Naturtyper: SÖTSTRAN
SIDVALL
ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
BLANDHAG

1522

Landskap: Sjön Gnien, som är en utvidgning av Kolbäcksån, omges av ett vidsträckt
kulturlandskap med betes-, slåtter- och åkermarker samt igenväxande strandskogar som
till vissa delar restaurerats. på Gniens flacka stränder förekommer regelbundna
översvämmningar.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng, sidvalläng, öppen hage björkhage och blandlövhage.

Vegetationstyper: Gräs-lågstarräng, fuktäng , tuvtåteläng, blåtåteläng, högstar
räng, fräken-starr-fuktäng, högörtäng, kortskottvegetation, öppet fastrnattekärr
samt öppet mjukmattekärr.

Flora: I trädskiktet förekommer glasbjörk, asp och klibbal. I buskskiktet finns
brakved, pors, olvon, krypvide, lappvide, samt obestämda videarter och ung klibbal.
Växter av intresse är ängsfryle, hirsstarr, ängsvädd och blodrot.

Kulturhistoria: Hela området närmast Gnien nyttjades förr som sidvallsängar.

Nuvarande hävd: Markerna hävdas dels genom slåt ter och bete dels genom enbart bete.
De tio delobjekten varierar från välhävdade till att hävden är svag eller saknas.

Ingrepp/påverkan: I vissa av delobjekten förekommer diken. I det sydvästra
delobjektet förekommer svag gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De välhävdade, naturliga fodermarkerna inom
Gniens natureservat hyser ett flertal höga värden, som är unika för länet.
Strandängarna som både slåttras och betas utgör ett viktigt inslag för bevarandet
av ett storslaget kulturlandskap med gamla hävdformer. Detta har även gett
förutsättningar för ett rikt fågelliv. För att bevara och även utöka områdets värde,
bör de två delobjekten närmast Säter slåtterhävdas.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al B C

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

NATURRESERVAT

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

Riksobjekt för N F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:30 I

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 7



07020 Djupebo II

Församling: Ramnäs

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6623 1516

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BLANDHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Djupebo ligger avsides i skogsbygderna väster om Surahammar . Byn omges av
ett svagt kuperat kulturlandskap.

Naturtyper: Öppen hage, björkhage, blandlövhage samt annan träd- och buskbärande
hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenhed, fårsvingelvariant av rödvenhed, rished, gräs-lågstar
räng, rödvenäng samt barrskog.

Flora: Trädskikt med björk, tall, gran, asp, rönn, oxel och lönn. I buskskiktet
förekommer en, nyponros, kanelros, hägg samt sly av asp och björk. Intressanta växter
är vårbrodd, stagg, darrgräs, knägräs, hirsstarr, lundstarr, ängsfryle, kippfryle,
revfibbla, gråfibbla, liten blåklocka, femfingerört, blodrot, svinrot, bockrot,
prästkrage, rödklint, backnejlika, rödkämpar, ängsvädd, vårfingerört, kattfot,
skogsklöver och gökärt.

Kulturhistoria: Djupebo utgörs av ett ålderdomligt jordbrukslandskap med genuina
gårdsmiljöer, välbevarade byggnader, trägärdesgårdar, stengärdesgård, husgrunder,
äldre åkrar, odlingsrösen samt en äldre byväg.

Nuvarande hävd: Merparten av de naturliga fodermarkerna är välhävdade genom bete.
I det sydostliga delobjektet saknas hävd.

Ingrepp/påverkan: I fyra av de fem delobjekten syns svag påverkan av kvävegödselmedel
och i två förekommer smärre dikningar.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna i Djupebo har
mycket höga biologiska värden. Den vackert belägna byn har ett flertal välbevarade
byggnader.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



~~~~~~~.~~_._--_._. __ . --

Surahammars kommun

07021 Sångkärrsbacken

Församling: Rarnnäs

värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6623 1517

Totalarea: 2 ha Naturtyper: HACKSLAT
TRBUSÄNG

Landskap: Sångkärrsbacken ligger i norra delen av det småkuperade kulturlandskapet
runt Djupebo by. Djupebo är avsides beläget i skogbygderna väster om Surahammar.

Naturtyper: Hackslått och annan öppen äng.

Veqetationstyper: Rished/rödvenhed.

Flora: Trädskiktet domineras av björk. Dessutom förekommer asp, hägg, gran och tall.
I buskskiktet förekommer rikligt med enbuskar samt skogstry. Växter av intresse är
vårbrodd, darrgräs, knägräs, stagg, lundstarr, knippfryle, svinrot, slåtterfibbla,
rödkämpar, sandviol, kattfot, jungfrulin, liten blåklocka, stor blåklocka, änsvädd,
skogsklöver, prästkrage, gökärt, bockrot, nattviol, Jungfru Marie nycklar, vitmåra
vårfingerört, blodrot, brudborste, pillerstarr, gråfibbla, backsippa, låsbräken,
ormrot, ögontröst, tjärblomster, rödklint samt de hotade arterna fältgentiana och
svedj enäva ( ! ) •

Kulturhistoria: I markerna förekommer odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Sångkärrsbacken hävdas genom hackslåtter och röjning. Även bete
förekommer.

Ingrepp/påverkan: Ett smärre dike.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Sångkärrs
backen har en för trakten unik artrikedom. Markerna har under de senaste åren skötts
av Ramnäs naturklubb som fagat, röjt och slåttrat samt även iordningställt för bete.
I området förekommer hotade växter och djur som fältgentiana, svedjenäva och buskmus.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 B

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

-------- Befintligt skydd och planeringsstatus -------..,

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:39 II



07023 Magsjön II

Församling: Sura

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6624 1522

Totalarea: 22 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Magsjön 2 är beläget på ett flackt till svagt böljande odlingslandskap norr
om sjön Magsjön.

Naturtyper: Öppen hage, annan träd- och buskbärande hagmark och sötvattenstrandäng •

Vegetationstyper: Rödvenhed, torräng, rödvenäng, gräs-lågstarräng, tuvtåteläng,
variant av blåtåteläng, kortskottsvagetation, öppet fastrnattekärr och öppet
mjukmattekärr.

Flora: I trädskiktet förekommer tall, björk, klibbal och gran. I buskskiktet finns
en, vide och nyponros samt ungträd av bj örk och tall. Intressanta växter är vårbrodd,
darrgräs, stagg, hirsstarr, lundstarr, ängsfryle, knippfryle, ängsskallra, gökärt,
gråfibbla, revfibbla, ögontröst, blodrot, liten blåklocka, kattfot, ängsvädd,
ormrot, vitmåra och ängsskära.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns odlingsrösen. Strandängen nyttjades förr som
sidvallsäng.

Nuvarande hävd: Fastmarkerna liksom ca halva strandängen är välhävdade genom bete.
På den andra halvan av strandängen är hävden svag.

Ingrepp/påverkan: Ett smärre parti av ett av delobjekten är svagt gödselpåverkat.
på strandängen förekommer diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Magsjön 2
hyser en rik och av handelgödsel opåverkad flora. I objektet finns dessutom, några
för länet, helt unika växtsamhällen, som förmodligen är en rest från den tidigare
slåttern. Slåtterhävden bör återupptas. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al B C

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

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

Riksobjekt för F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:57 II



07024 Magsjön III

Församling: Sura

Surahammars kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6623 1522

Totalarea: 11 ha Naturtyper: SÖTSTRAN
TRBUSHAG
BETESKOG
ÖPPENHAG

Landskap: Magsjön 3 ligger i norra delen av ett långsträckt odlingslandskap. Objektet,
som är beläget på Magsjöns flacka sydväststrand, omges till stor del av skogsmarker.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng, öppen hage, annan träd- och buskbärande hagmark samt
betad skog.

Veqetationstyper: Rished, rödvenäng, tuvtåteläng, gräs-lågstarräng, kortskottvege
tation, fräken-starr-fuktäng, öppet mjukmattekärr, granskog och lövskog.

Flora: I trädskiktet förekommer gran, tall, vårtbjörk, glasbjörk, rönn och klibbal.
I buskskiktet finns en och pors. Intressanta växter är stagg, vårbrodd, ängsfryle,
knagglestarr, hirsstarr, ängsvädd, gökärt, revfibbla, gråfibbla, blodrot, ängs
skallra. ögontröst och ormrot.

Kulturhistoria: Strandängarna nyttjades förr som sidvallsängar . I objektet finns en
kolera kyrkogård.

Nuvarande hävd: Markerna har svag till god hävd genom bete.

Inqrepp/påverkan: I det sydligaste delobjektet finns smärre diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Magsjön 3
hyser ett flertal hävdgynnade växter samt ett flertal intressanta vegetationstyper .
Strandängarna bör till vissa delar slåttras. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Riksobjekt för F



07025 Magsjön I

Församling: Sura

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: KOMMUN Koordinater: 6622 1523

Totalarea: 31 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BJÖRKHAG
SÖTSTRAN
BETESKOG

Landskap: "Kohagen" är belägen på sluttningarna mot Kolbäcksåns östra stand, strax
söder om Magsjön.

Naturtyper: Öppen hage, björkhage, annan träd- och buskbärande hagmark, sötvatten
strandäng samt betad skog.

Vegetationstyper: Rödvenhed, fårsvingelvariant av rödvenhed, rished, rödvenäng,
gräs-Iågstarräng, tuvtåteläng, högörtäng samt löv-barrblandskog.

Flora: I trädskiktet finns björk, asp, klibbal, rönn, gran och tall. I buskskiktet
förekommer kanelros, hassel, brakved, olvon samt ungträd av björk och asp. Växter
av intresse är vårbrodd, darrgräs, stagg, knägräs , ängsfryle , knippfryle , lundstarr ,
hirsstarr, knagglestarr, ängsvädd, låsbräken, ormrot, ängsskallra, skogsklöver,
liten blåklocka, stor blåklocka, gökärt, kattfot, gråfibbla, blodrot, jungfrulin,
Jungfru Marie nycklar, grönkulla, rödklint, ögontröst, ängsviol, svinrot och
tjärblomster.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Delobjekten är väl till svagt hävdade.

Ingrepp/påverkan: Ett delobjekt innehåller smärre diken.

Sammanfattande värdeomdöme om obj ektet: Den vackert belägna Kohagen har höga
biologiska värden samt strategiskt läge nära tätorten och bör därför utgöra lämpligt
objekt för studiebesök.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Riksobjekt för F



07026 Elingbo

Församling: Sura

Surahammars kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6622 1521

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Elingbo ligger på ett höjdparti, mitt i ett långsträckt odlingslandskap,
i skogsbygderna väster om Surahammar.

Naturtyper: Öppen hage, björkhage samt annan träd- och buskbärande hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenhed, fårsvingelvariant av rödvenhed, rished, rödvenäng och
löv-barrblandskog.

Flora: Trädskikt med björk, asp, rönn, gran och tall. Buskskikt med sparsamma
förekomster aven samt rönnsly. Intressanta växter är vårbrodd, ängsfryle, gökärt,
liten blåklocka, gråfibbla, revfibbla, femfingerört, bockrot, kattfot, rödkämpar,
rödklint, prästkrage och ängsvädd.

Kulturhistoria: Genuin gårdsmiljö, äldre åkrar och odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: De två södra delobjekten är svagt gödselpåverkade.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: I Elingbos välhävdade fodermarker finns ett
flertal hävdberoende växter. Elingbo är vackert beläget i ett ålderdomligt
jordbrukslandskap.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

----.-.. ------------- ----l- ~



07027 Baståsen

Församling: Sura

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6621 1518

Totalarea: 8 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Baståsen ligger i ett småkuperat odlingslandskap vid sjön Glåpens södra
strand.

Naturtyper: Öppen hage, björkhage, annan träd- och buskbärande hagmark samt betad
skog.

Veqetationstyper: Rödvenhed, rished, rödvenäng , gräs-lågstarräng, tuvtåteläng , löv
barrblandskog och alskog.

Flora: I trädskiktet förekommer tall, klibbal, björk, gran och rönn. I buskskiktet
finns hassel och en samt ungaspar. Växter av intresse är vårbrodd, ängs fryle ,
ögontröst, gråfibbla, rödklint, liten blåklocka, stor blåklocka, skogsklöver,
svinrot, ängsvädd, prästkrage, ängsskallra, jungfrulin, femfingerört, gökärt och
kattfot.

Kulturhistoria: I markern förekommer äldre åkrar och odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Delobjektet närmast sjön är svagt hävdat, övriga tre delobjekt är
välhävdade.

Inqrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Baståsen hyser
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. I objektet finns inslag av intressanta
växtsamhällen t ex naturaliserad åker med enorma förekomster av ögontröst.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:50 III



07028 Holmtorpet

Församling: Sura

Surahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6620 1515

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Holmtorpet ligger i östra delen av den vidsträckta kulturlandskapet mellan
Norrsjön och Södersjön.

Naturtyper: Öppen hage och blandlövhage.

Vegetationstyper: Rödvenhed, rished och rödvenäng.

Flora: I trädskiktet finns björk, ek, asp, rönn och gran. I buskskiktet finns en och
hassel samt ungträd av asp och gran. Växter av intresse är ängshavre, vårbrodd, liten
blåklocka, bockrot, ängsvädd, gökärt, revfibbla, gråfibbla, prästkrage, femfinge
rört, ängsskallra och rödkämpar.

Kulturhistoria: Se 07029

Nuvarande hävd: Större delen av objektet är måttligt till välhävdat genom bete. I
de tätbeskogade partierna är hävden svag.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan på 3/4 av de öppna partierna.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Holmtorpet
har höga biologiska värden. För att dessa värden skall bestå och även utökas, bör
ljusöppnande gallringar utföras. Objektet ingår i det värdefulla kulturlandskapet
runt Lisjö.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

Befintligt skydd och planeringsstatus --------,
I

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 4



07029 Lisjö

Församling: Sura

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6618 1514

Totalarea: 10 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN
BJÖRKHAG

Landskap: Lisjö gård är belägen i södra delen av det svagt böljande kulturlandskapet
mellan sjöarna Norrsjön och Sörsjön.

Naturtyper: Öppen hage, sötvattenstrandäng och björkhage.

Vegetationstyper: Rödvenhed, torräng, rödvenäng, tuvtåteläng och högstarräng.

Flora: Trädskiktet domineras av björk och ek, dessutom förekommer rönn, klibbal, sälg,
lind, asp och gran. Buskar aven och krusbär förekommer sparsamt. Intressanta växter
är ängshavre, darrgräs, vårbrodd, ängsfryle , gökärt, skogsklöver, ängsvädd, liten
blåklocka, blodrot, Jungfru Marie nycklar, bockrot , jungfrulin, revfibbla och
gråfibbla.

Kulturhistoria: Lisjö med omnejd har stort kulturhistoriskt värde med ett flertal
olika lämningar efter mänsklig aktivi tet i äldre tider. I de naturliga fodermarkerna
finns odlingsrösen och husgrunder. Delar av objektet nyttjades förr som slåtterängar.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag välhävdade genom bete med undantag för två
delobjekt vid Lisjöviken som är svagt hävdade.

Ingrepp/påverkan: Två av de fern delobjekten är något påverkade av diken medan två
har svag gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Lisjö har höga
biologiska värden med betydelse för landskapsbilden. Även kulturhistoriskt värde.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:55 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 4



07030 Hästlösa

Församling: Sura

Surahammars kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6617 1515

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN
BLANDHAG

Landskap: Byn Hästlösa ligger vid sydöstra delen av Sörsjön omgiven av ett vidsträckt
odlingslandskap.

Naturtyper: Öppen hage, sötvattenstrandäng och blandlövhage.

Vegetationstyper: Fårsvingelvariant av rödvenhed, rödvenäng, tuvtåteläng torräng,
högstarräng, öppet fastrnattekärr och alskog.

Flora: Trädskiktet består av klibbal, björk, asp, rönn, lönn, ask, hägg och tall.
I buskskiktet finns krusbär, kanelros , nyponros, viden samt ung klibbal. Intressanta
växter är ängshavre, vårbrodd, hirsstarr, knagglestarr, liten blåklocka, stor
blåklocka, bockrot, brudbröd, gråfibbla, femfingerört, skogsklöver, ängsvädd och
gökärt.

Kulturhistoria: Genuin gårdsmiljö, äldre åkrar och odlingrösen.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: En del av det östra delobjektet är svagt göjselpåverkat.

Sarmnanfattande värdeomdöme om obj ektet: De naturliga fodermarkerna vid Hästlösa har
höga biologiska värden. Betesmarkerna, inklusive åkerbetena har stor betydelse för
landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

Befintligt skydd och P11neringsstatus--------------~
l

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:55 III



07032 Västsura

Församling: Sura

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6620 1521

Totalarea: 9 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
EKHAGE
BLANDHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Västsura ligger i södra delen av ett långsträckt odlingslandskap. I den
svagt kuperade terrängen finns några mindre, delvis skogbevuxna, höjder.

Naturtyper: Öppen hage, björkhage, ekhage, blandlövhage och sötvattenstrandäng.

Vegetationstyper: Rödvenhed, fårsvingelvariant av rödvenhed, rished, rödvenäng,
örtrik friskäng, friskkäng, gräs-lågstarräng, tuvtåteläng, högörtäng och öppet
mjukmattekärr.

Flora: Trädskiktet domineras av börk och ek, dessutom förekommer rönn, asp, sälg och
ask. I buskskiktet finns en, hassel, nyponros, pors samt ungträd av ek asp, björk
och oxel. Intressanta växter är ängshavre, luddhavre, vårbrodd, knägräs, ängsfryle,
knippfryle, hirsstarr, lundstarr, brudbröd, svinrot, ängsvädd, gökärt, liten
blåklocka, stor blåklocka, rödklint, ängsskallra, ormrot, vitmåra'och skogsklöver.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns fornlämningar, äldre åkrar och odlingsrösen.
Strandängarna nyttjades förr som sidvallsängar.

Nuvarande hävd: En del av markerna är tämligen välhävdade medan andra är svagt hävdade
av bete.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan förekommer i två av de fem delobjekten.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid västsura hyser
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. I betesmarkerna finns inslag av för
trakten ovanliga vegetationstyper. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 07:61 II



07033 Ståltorp

Församling: Sura

Surahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6618 1521

Totalarea: 7 ha Naturtyper: BLANDHAG
TRBUSHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Ståltorp ligger vid sydvästra delen av Östersjön på ett näs mellan
Västersjön och Kolbäcksån. Byn omges av ett svagt kuperat kulturlandskap

Naturtyper: Blandlövhage, annan träd- och buskbärande hagmark samt sötvattenstran
däng.

Vegetationstyper: Fårsvingeltorräng, rödvenhed, rished, rödvenäng, tuvtåteläng och
högstarräng.

Flora: I trädskiktet finns björk, asp, ek, rönn, tall och gran. I buskskiktet
förekommer en, druvfläder hägg och nyponros. Växter av intresse är vårbrodd, liten
blåklocka, gråfibbla, femfingerört, ängsvädd och blodrot.

Kulturhistoria : I betesmarkern förekommer äldre åkrar och odlingsrösen • Delar av det
södra delobjektet nyttjades förr som sidvallsäng.

Nuvarande hävd: Markerna är måttligt till välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: I det mittre delobjektet finns ett parti svagt gödselpåverkad mark
och i det södra delobjektet finns diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Ståltorp har
höga biologiska värden, om än något hotade. Delar av objektet hotas av dels igenväxning
dels kvävegödselanvändning. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

I

Riksobjekt för F


