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Inventering av ängs-och hagmarker

Under. scmnaren 1988 har Lars-Thure NoIdin inventerat ängs- och
hagmarker i Fagersta kamnm. Syftet med inventeringen är att ge
ett bra kunskapsunderlag i arbetet med att bevara markslag san
idag är starkt hotade.

Under inventeringen besöktes samnanlagt 44 objekt. Av dessa är 6
av klass I, 6av klass II, 16 av klass III och 16 tillhör klass
Ö (övriga). Objektens storlek varierar, det minsta objektet är
0,5 ha och det största har en areal på 26 ha. Medelytan är ca 6

. ha. Totalt· utgör de inventerade ängs - och hagmarkerna en areal
på 255ha.

För infonnation an
* medverkande
* Väsbnanlands län
* skötseljbevarande
* historia
* natur- och kulturvärden
* om och begrepp
* inventeringsrnetodik
* urvals- och värdekriterier
* naturtyper
* vegetationstyper
* källförteckning
* resultat för hela länet och komnunvis: antal objekt, arealer,

fömelning mellan klasserna I, II och III, storleksfömelning,
förekomst av naturtyper

* förteckning över spmtliga objekt i länet
hänvisas till del lav den bär redovisningen, Ängs- och
hagmrker Västmanl ands län (länss~sens infcmoationsserie nr
5 1992) och till naturvåJ:dsverkets handbok, Inventering av ängs
och hagmarker 1987.

VÄSTERÅS STAD Reproavdelningen 1992



PAGERSTA

Avrinni.ngsanråde: Kolbäcksån

Kamnmen kan karaktäriseras san en utpräglad bergslagsbyg:i med
ett .stort antal lämningar ·efter. bergsbruk. Landskapet är skogs
rikt· oc:h kuperat med många vattendrag. Öppet odlingslandskap
förekatmari ·dalgångar och vid en <:lel sjöar. Jordbruket är kon
centrerat till dessa partier, och förekcmner i övrigt inte i nå
9lIl större anfattning.

Det kuperade odlingslandskapet i anslutning till t ex T"åktbyn,
Hedkärra, Cknbenning och Våstervåla är av stor betydelse för
landskapsbilden.

Skogsområden san är värdefulla för friluftslivet finns dels i
H6gbynanrådet, sam ingår i ·Ma1ingsbo-Klotens naturvårdsområde,
och dels norr·om tätorten ·Fagersta. Skogarna är genongående
barrskogar, nen där kalk.förekam'mer uppträder rika vegetation
styper med" inslag av hassel ochäcila lövträd. Wvskogen skapar
förutsättningar för en intressant fågelfauna t ex vid semla.

Kolbäcksån med stränsholIns kanal och sjöar är viktiga båt- och
kanotvatten.

Ydrhistoriska lämningar är ovanliga i anrådet. Någ:>n mera 0m

fattande kolonisering har inte skett förrän i samband med att
bergsb:ruket ökade i betydelse. EIlstaka bosättningar har dock.
funnits under förhistorisk tid. J"åmåldersgravfält finns på
Amänrtingens östra strand•. Fynd från yngre stenåldern har gjorts
vid Iånggärdet, Våstervåla socken.

De flesta gårdarna inom kommunen har en oregelbunden gårdsfonn
med mangårdsdelen något markerad. skiftena kam inte att innebära
någon genomgripande förändring, då de flesta gårdarna var ensam
liggande eller låg i grupper am två eller tre gårdar.

I Fagersta och Ängelsberg finns katplettci bruksmiljöer bevarade.
Ängelsberg är med på WOrld-heritage-listan och är byggnadsminne.
Även den gamla oljefabriken på oljeön är byggnadsminne liksan de
grävda delarna av strämsholInskanal san finns inom kcmnunen.



samtliga IJngs- och bagmarksobjekt i Fagersta 1camlun av klass I,
II och III:

Objekt Klass Naturtyp(er) Area Urvalskriterier
(ha)

82001 Svartvik 2 ÖPPENÄNG 1 A1B adehij m
82003 Västansjö 3 ÖPPENHAG 1 A2 adhij o
82004 Vretarne 1 SÖTSTRAN 24 A1C abdfhij mo

ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
BLANDHAG

82005 Finnbo 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi
TRBUSHAG

82006 Halvarsviken 2 ÖPPENHAG 12 A2C abdfhij m
BJÖRKHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

82008 Storsnaret 3 ÖPPENHAG 5 Al adfhi o
82010 Kvarnvreten 2 ÖPPENHAG 5 A1C abdfhij m

TRBUSHAG
BJÖRKHAG

82011 Ennora SÖTSTRAN 9 A1C abdfhij mo
TRBUSHAG
BLANDHAG

82014 Jönsbacken 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi m
BLANDHAG
BETESKOG

82015 Jonhagen 3 BLANDHAG 11 B aefi m
ÖPPENÄNG

82016 Bastmora 2 ÖPPENHAG 4 A1C abdhij m
BLANDHAG
TRBUSHAG

82017 Sörgården 2 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhij m
BJÖRKHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

82018 Backgården ÖPPENHAG 5 A1BC abdefhij m
BJÖRKHAG

82019 Täktbyn 3 ÖPPENHAG 6 A2C abdfhi m
BJÖRKHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

82020 Norra Morsjön 3 ÖPPENHAG 6 Al adfhi
82024 Trehörningen 1 HACKSLÅT 8 A1BC abdefhij m

ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

82026 Moren-Jönsgården ÖPPENHAG 14 A1C abdfhij m
BJÖRKHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

82027 Moren ÖPPENHAG 9 A1C abdfhij m
BLANDHAG

82028 Hjortbo 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi
82029 Tallbacken 3 ÖPPENHAG 2 A1C abdhi

TRBUSHAG
82030 Tägtbacken 3 BLANDHAG 1 A2 adhi



82031 Avestbo ängar 3 ÖPPENHAG 14 A2C abdfhi
BJÖRKHAG

82032 Vallen 3 ÖPPENHAG Al adhi
TRBUSHAG

82034 Högbyn 3 ÖPfENHAG 7 A2BC abdefhij
lrno

BLANDHAG
82035 Norra Morsjön 2 3 ÖPPENHAG 1 A2 adhi rn
82039 Grubbgården 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi

BLANDHAG
TRBUSHAG

82-42 Skrikbokärret 2 SIATl'KÄRR 0,5

82-33 Backgårdskärret
3 SOrsTRAN 12

ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Antal objekt: 28



samtliga objekt i Fagersta karmun san tillhtJr klass lj
(lJvriga, oklassade) :

Objekt Naturtyp(er) Area Urvalskriterier
(ha)

82002 Folkhyttan BLANDHAG 8 bdfhj mo
SÖTSTRAN

82012 Ombenning TRBUSHAG 7 bdfh m
BLANDHAG

82013 Norsebacken BJÖRKHAG 3 bdh mo
BLANDHAG
TRBUSHAG

82021 Nybyn BLANDHAG 1 dhj
:82022 Hjortbovägen BLANDHAG 3 dh
82025 Godkärra ÖPPENÄNG 7 B bdefhij m

ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

82036 Finnbo-Flobo ÖPPENHAG 26 bdfh mo
BLANDHAG

82037 Ulvsbo 1 SÖTSTRAN 2 bdh m
82038 Ulvsbo 2 BLANDHAG 4 bdh

TRBUSHAG
82040 Jättåsarna ÖPPENÄNG 4 B bdeh o

TRBUSÄNG
82041 Semla Dammsjön ÖPPENÄNG 3 B bdeh o
82043 Förråsarna ÖPPENÄNG 1 B deh

82-7 Långgärdet ÖPPENHAGE 5
B1AIDvHAG
BJÖRKHAG

82-23 Simbad ÖPPENHAGE 4
B1AIDvHAG
BJÖRKHAG

Antal objekt: 14



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

Fagersta kommun

82001 Svartvik

Församling: Västervåla

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 12 G SV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6652 1513

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENÄNG

Landskap: Svartvik är en ensamliggande gård tillhörande Stabäcks by. Gården är belägen
i ett igenväxande kulturlandskap på sluttningarna mellan byn och sjön Snyten.

Naturtyper: Annan öppen äng.

Vegetationstyper: Rödven-friskäng son i sluttningen mot sjön övergår till fukt äng
av gräs-lågstarr-typ.

Flora: I floran finns flera arter som är bundna till slåtter och betesmarker: vårbrodd,
ängsvädd, rödklint, prästkrage, ängsklocka, brudborste och ängsfryle.

Kulturhistoria: Stabäcks by är en medeltida bergsmansby med anor från 1300~talet.

Byn var fram till för ca 20 år sedan ett levande kulturlandskap med betande djur i
markerna. Sedan djurdriften upphört har hagarna mer eller mindre vuxit igen, endast
sädesodling och höslåtter återstår.

Nuvarande hävd: Objektet är måttligt hävdat genom slåtter med slåttermaskin.

Ingrepp/påverkan: Objektet är ej påverkat av kvävegödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Svartvik hör till den kulturhistoriskt
intressanta byn Stabäck. Genom åren har dessa marker mist många värden som en följd
av upphörd hävd. Nu återstår av högre värde endast den vackert belägna ängen i
sluttningen ner mot sjön Snyten. Ängen hävdas idag med slåttermaskin men skulle likväl
kunna hävdas med bete.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 B

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

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



82003 Västansjö

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Västervåla Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6642 1510

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Se objekt 82004

Naturtyper: Öppen hage

Veoetationstyper: Rödven-friskäng.

Flora: Florans sammansättning är relativt artfattig troligtvis beroende på i ganska
sen tid återupptagen hävd. Bland de arter som är bundna till slåtter och betesmarker
kunde endast ängsklocka, rödklint och vårbrodd noteras.

Kulturhistoria: Norrgården är en tämligen genuin gårdsmiljö där betet ligger i direkt
anslutning till ladugården (gårdsbete) .

Nuvarande hävd: Måttlig hävd genom bete.

Ingrepp/påverkan: Objektet är, med undantag av ladugårdsbacken, inte påverkat av
kvävegödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Norrgården är en intressant gårsmiljö med
gårdsbete , hävdat av häst och ungnöt. Gårdsbeten av den här typen är idag inte alltför
vanligt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2

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

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

Riksobjekt för F



82004 Vretarne

Församling: Västervåla

Fagersta kommun

Värdeklass:

Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6642 1510

Totalarea: 24 ha Naturtyper: SÖTSTRAN
ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
BLANDHAG

Landskap: Vid sJon Ämänningens strand ligger bebyggelsen i byarna Vretarne och
Västansjö utspridda. Det är ett flackt odlings landskap med en mosaik av betesmarker,
åkrar och beskogade partier.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng, öppen hage, björkhage och blandlövhage.

Vegetationstyper: Mosaik med allt från torr hedvegetation i byns högre partier, till
våta strandängar nere vid sjön. Fårsvingel-var av rödven-typ, friskäng av rödven
typ, fuktäng av tuvtåtel-typ, gräs-lågstarr-typ, högstarr-typ, blåtåtel-typ samt
öppet fastmattekärr.

Flora: I björkhagarna och blandlövhagarna finns björk (vårt och glas), rönn, asp, hägg,
klibbal, ask, lönn, tall och gran. Bland buskarna förekommer druvfläder, en, skogstry ,
rosor, videarteroch brakved. Bland örterna finns ett flertal arter bundna till slåtter
och betesmark: bockrot , Ii ten blåklocka, backnej lika, ormrot, ängsvädd, ängsskallra ,
ögontröst, ängsfryle, ängsviol, darrgräs, stor blåklocka och slåtterblomma.

Kulturhistoria: Kulturmarkerna runt Vretarne har brukats i hundratals år.
Byggnadsgrupperingarna är inte ändrade sedan laga skifte. Ett flertal byggnader är
av kulturhistoriskt värde. I betesmarkerna förekommer äldre åkrar, husgunder, en
gammal smedja, ängshölada, genuina gårdsmiljöer och gårdsbeten.

Nuvarande hävd: Delobjekten är överlag måttligt-väl hävdade.

Ingrepp/påverkan: Betesmarkerna är opåverkade av kvävegödsel, med undantag för två
av de västra delobjekten, som påverkas av läckage från ladugården. Delar av
strandängarna är dikade.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna i Vretarne,
fördelade på många vegetationstyper, är med smärre undantag helt opåverkade av
kvävegödsel. Ett flertal slåtter och betesgynnade växter förekommer på de svagt
välhävdade betesmarkerna. Vretarne är i helhet kulturhistorist värdefullt och unikt
för Västmanlands län.

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



82005 Finnbo

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

värdeklass: 3

Församling: Västervåla Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6643 1514

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Finnbo är en liten ensamliggande gård belägen i den låglänta odlingsbyggden
vid sjön Ämänningens västra del

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

Veoetationstyper: I de öppna markerna runt Finnbo dominerar rödvenäng . I de
trädbevuxna markerna en mosaik från torr rödvenhed och frisk blåbär-lingonhed till
fuktäng av gräs-Iågstarr-typ.

Flora: Björken dominerar trädskiktet runt Finnbo. Dessutom förekommer tall, gran,
asp, rönn samt obestämda fruktträd. Bland buskarna finns en, kanelros och syren.
Intressanta växter är vårbrodd, prästkrage, liten blåklocka, ängsklocka, rödklint,
ängsfryle, gökärt, kattfot, ängsvädd, blåsuga, ängsskallra och ögontröst.

Kulturhistoria: Äldre åkrar och husgrunder.

Nuvarande hävd: Av de naturliga fodermarkerna är ungefär halva arealen välhävdad genom
bete, den resterande delen är mycket utvecklingsbar.

Ingrepp/påverkan: Ingen kvävegödsling på de naturliga fodermarkerna

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: I Finnbos välhävdade fodermarker finns flera
slåtter och betesgynnade arter. I de ohävdade markerna finns samma artuppsättning,
vilket belyser möjligheterna till restaurering.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



82006 Halvarsviken

Församling: Västervåla

Fagersta kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6644 1512

Totalarea: 12 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Halvarsvikens by ligger i en dalgång mellan låga skogklädda berg.

Naturtyper: En mosaik av öppen hage, björkhage, annan träd- och buskbärande hagmark
samt skogsbete.

Vegetationstyper: Mosaik med allt från torr fårsvingelhed, rödvenhed, blåbär
lingonhed, frisk rödvenäng till fuktig tuvtåteläng . Dessutom förekommer betad
barrblandskog och ren granskog.

Flora: Bland träden förekommer björk, asp, rönn, lönn, gran och tall. Bland buskarna
en, olvon och kanelros. Intressanta växter är gullviva, bockrot, knägräs, darrgräs,
ängsvädd, stagg, vårbrodd, stor blåklocka, kattfot, prästkrage och revfibbla.

Kulturhistoria: Värdefullt kulturlandskap med en tät bybildning utmed en äldre väg.
Den centralsvenska gårdstypen kan urskiljas i byn. Där finns många välbevarade
byggnader, varav flera av hög ålder. Även ekonomibyggnaderna och ut ladorna är av stort
värde. I fodermarkerna förekommer rester av trädgärdesgård, odlingsrös och äldre
åkrar.

Nuvarande hävd: Större delen av objektet är väl hävdat genom bete. I de tätaste
skogspartierna är hävden svag.

'Ingrepp/påverkan: De naturliga fodermarkerna är ej kvävegödslade medan de betede före
detta åkrarna bär tecken på svag gödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Halvarsviken är en kulturhistoriskt
intressant by med flera gamla byggnader. Byns naturliga fodermarker(de skogklädda
hagarna) växer i areal år från år, beroende på röjning och hårdare beteshävd. Sakta
men säkert återskapas det gamla jordbrukslandskapet.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 16



82008 Storsnaret

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

värdeklass: 3

Församling: Västervåla Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6645 1510

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Storsnaret ligger på de flacka sluttningarna ned mot sjön Ämänningens östra
strand.

Naturtyp: Öppen hage.

Vegetationstyper: Rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Spridda ungträd av björk, tall, asp och rönn. Bland buskarna finns videarter.
Intressanta växter -är vårbrodd, harstarr, ängsfryle, ängsklocka, revfibbla,
prästkrage, rödklint, ängsskallra och ängsvädd.

Kulturhistoria: Betesmarkerna utgörs av naturaliserade äldre åkrar.

Nuvarande hävd: Måttlig hävd genom bete.

Ingrepp/påverkan: Ingen kvävegödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Storsnaret är en förhållandevis stor
betesmark nära sjön Ämänningen. Storsnaret har ett visst bevarandevärde med tanke
på dagens hot om t ex granplanteringar. Bland Storsnarets växtarter kan nämnas
fältarv, som här har sin enda kända växtplats i Västervåla socken.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al

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

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

Riksobjekt för F



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

Fagersta kommun

82010 Kvarnvreten

Församling: Västervåla

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6647 1513

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Kvarnvreten ligger i en långsträckt dalgång nedanför berget Helveteskullen.
Det gamla kulturlandskapet omfattas av lövdominerande skogspartier i sluttningarna
och åkrar i dalgångens botten.

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

Vegetationstyper: Rödvenhed, rished, örtrik friskäng, rödvenäng, tuvtåtel-fuktäng
och gräs-Iågstarrfuktäng.

Flora: Bland träden dominerar bj örk med inslag av ask, hägg, asp, klibbal, sälg, gran
och tall. Bland buskarna en, hassel ochkanelros . Inressanta växter är stor blåklocka,
liten blåklocka, ängsklocka, svinrot, slåtterfibbla, blåsuga och darrgräs.

Kulturhistoria: I dalgångens västra del finns ett järnåldersgravfält. Därutöver finns
flera kulturhistoriskt itressanta byggnader bl a kyrkan med anor från 1400-talet.
Uppstöms bäcken finns en gammal hytta. För övrigt finns äldre åkrar och husgrunder.

Nuvarande hävd: Fodermarkerna är, med undantag för den mittersta stora, svagt
ohävdade. Restaureringsobjekt.

Ingrepp/påverkan: Ingen kvävegödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Kvarnvreten är ett kulturhistoriskt
inressant område med svag till välhävdade naturliga fodermarker. De svagt hävdade
delobjekten får anses utgöra intressanta restaureringsobjekt. En mycket artrik
vegetation förekommer i hassellunden

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 82:34 II

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 18



82011 Ennora

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Västervåla Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6649 1508

Totalarea: 9 ha Naturtyper: SÖTSTRAN
TRBUSHAG
BLANDHAG

Landskap: Ennora är en flack udde på sjön Amänningens norra strand, omgiven av sjön
i söder och skog i norr.

Naturtyper : Sötvattenstrandäng , blandlövhage och annan träd- och buskbärande
hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenhed, rished, frisk rödvenäng, fuktäng av gräs-Iågstarrtyp,
högstarräng, vått fastrnattekärr och kortskottsvegetation i strandzonen.

Flora: Trädskikt av björk, asp, sälg, hägg, rönn, klibbal, lind, kastanj, tall och
gran. Buskskikt aven, kanelros, druvfläder och flera videarter. Intressanta växter
är vårbrodd, stor blåklocka, Iliten blåklocka, gökärt, ängsviol, ormrot, ängfryle,
bockrot, gullviva och skogsklöver.

Kulturhistoria: Markerna runt Ennora ger intryck av att vara ett ålderdomligt
jordbrukslandskap. I betesmarkerna ingår äldre åkrar, berg- och blockbundna hagar
samt odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Överlag välhävdat,med undantag för det norra delobjektets täta
blandlövhagar som får anses utgöra restaureringsobjekt.

Ingrepp/påverkan: Ej kvävegödslade med smärre undantag.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Ennora är ett mycket intressant objekt. De
olika typerna av betesmarker med allt från gårdsbete och skogklädda hagar till den
häst- och kanadagåsbetade sötvattensstrandäng är av mycket stort värde. De naturliga
fodermarkerna är inte kvävegödslade och hyser därför en intressant flora.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Riksobjekt för F



82014 Jönsbacken

Församling: Västanfors

Fagersta kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 12 F SO

i Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6650 1496

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
BETESKOG

Landskap: Jönsbacken ligger på ett rundat åsparti mitt i den stora dalgången mellan
Bromsberget och Jättåsarna

Naturtyper: Öppen hage och blandlövhage.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingel-torräng och fårsvingel-hed.

Flora: Bland träden förekommer björk, asp, gråal, rönn, sälg, lönn, gran och tall.
Intressanta växter är bockrot, jungfrulin, ormrot, vårstarr, backstarr, tjärblom
ster,blåsuga, darrgräs, kattfot, vårbrodd och gökärt.

Kulturhistoria: I de välhävdade betesmarkerna ingår delvis äldre åkrar.

Nuvarande hävd: Betesmarkerna är med smärre undantag välhävdade.

Ingrepp/påverkan: Betesmarkerna är överlag opåverkade av kvävegödsling, mindre
partier är påverkade.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Jönsbackens välhävdade betesmarker hyser
bitvis en intressant flora med för trakten ovanliga arter. Jönsbacken ligger mycket
vackert på det åsparti som löper genom dalgången.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



82015 Jonhagen

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Västanfors Topografisk karta: 12 F SO

Markägarkategori: KOMMUN Koordinater: 6650 1497

Totalarea: 11 ha Naturtyper: BLANDHAG
ÖPPENÄNG

Landskap: Jonhagen ligger som en lövskogsklädd höjd i ett böljande kulturlandskap
precis vid övergången mot Hedkärradalgången.

Naturtyper: Blandlövhage och annan öppen äng.

Vegetationstyper: Rödvenäng.

Flora: I hagen dominerar hasselbuskar och rönn, dessutom förekommer björk, gråal,
lönn, lind, hägg och gran samt buskarna druvfläder och skogstry. I hagen är floran
av lundkaraktär med massförekomst av lundstj ärnblomma , vitsippa, trolldruva,
liljekonvalj och hässlebrodd. på ängen förekommer en vacker sommarflora med inslag
av hävdgynnade arter som harstarr, ängsfryle , gökärt, vårbrodd och prästkrage.

Kulturhistoria: Jonhagen som till för 30 år sedan utnyttjats som beteshage, omges
delvis av ett äldre jordbrukslandskap (varav den västra och södra sidan idag utnyttjas
som golfbana). Markerna in mot bebyggelsen som utgörs av äldre åkrar utnyttjas i
dagsläget som är betesmark och till höstslåtter . Inne i Jonhagen förekommer husgrunder

Nuvarande hävd: Jonhagen är ohävdad medan ängen öster om hagen slås kontinuerligt
med slåttermaskin.

Ingrepp/påverkan: Ingen kvävegödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Jonhagen, som ligger vackert i ett äldre
jordbrukslandskap, har sitt största värde i den mycket intressanta vegetationen. I
Jonhagen finns traktens största hasselbestånd som idag hotas av total igenväxning.
Det främsta hotet är att granarna börjar breda ut sig, vilket får till följd att även
lundfloran minskar. Jonhagen får idag anses utgöra ett förnämligt restaurerings
objekt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): B

Stödkriterier (ej rangordnade): a e f i m

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 82:13 II



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

Fagersta kommun

82016 Bastmora

Församling: Västanfors

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6645 1502

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

Landskap: Bastmora ligger i övergångszonen mellan ett flackt, småkuperat kul turland
skap och den natursköna Täktbydalen. Genom objektet rinner två bäckflöden som skurit
sig ned i det lösa underlaget och bildat raviner.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng och rödvenhed med inslag av ört rik typ av friskäng.

Flora: Vårtbjörk dominerar trädskiktet vidare finns hägg, asp, gran och rönn. I
buskskiktet dominerar en, dessutom förekommer det sparsamt med olvon och nyponros.
Intressanta växter i ravinerna är tvåblad, trolldruva, kärrfibbla, bäckbräsma och
springkorn. på de naturliga fodermarkerna finns stagg, kattfot, blåsuga vårstarr,
gullviva, darrgräs, svinrot, stor blåklocka, liten blåklocka, backnejlika,
tjärblomster, ormrot, brudbröd och bockrot.

Kulturhistoria: Bastmora är en gammal bergsmansby, där hyttverksamhet pågick från
1400- till mitten av 1800-talet. I anslutning till hyttruinen finns mängder av
slaggvarp. I de betade hagarna förekommer odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Överlag välhävdade.

Ingrepp/påverkan: Ungefär halva arealen är påverkat av handelsgödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Bastmora ligger i ett vackert kulturlandskap
och innehåller ett flertal biologiska värden. De beteshävdade hagarna har bitvis en
ovanligt rik flora, ravinerna likaså. Ravinerna, som tidigare använts till slåtter,
är fortfarande utvecklingsbara.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 82:27 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 10



82017 Sörgården

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Församling: Västanfors Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6644 1502

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Sörgården ligger på ett småkuperat isälvsdelta i ett större sammanhängande
kulturlandskap, tillhörande Bastmora by.

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

Veqetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenhed, rished, rödvenäng, tuvtåteläng och
högörtfuktäng.

Flora: Trädskikt av björk, asp, gran, sälg, lind, lönn, hägg och tall. Buskikt av
en samt förekomst av skogstry och måbär. Intressanta växter är stagg, darrgräs,
knägräs, vårstarr, rödkämpar, ängsvädd, svinrot, slåtterfibbla, blåsuga, kattfot,
backnejlika och jungfrulin.

Kulturhistoria: Sörgården hör till Bastmora gamla bergsmansby. Mellan de steniga
hagarna förekommer äldre åkrar.

Nuvarande hävd: Halva arealen är välhävdad, medan den andra halvan är svagt hävdad.
Mindre partier saknar hävd helt.

Ingrepp/påverkan: Smärre partier av de öppna hagarna är påverkade av handelsgödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: I de naturliga fodermarkerna vid Sörgården
finns en intressant flora med inslag av för trakten ovanliga arter. Markerna med sämre
hävd är utvecklingbara och bör delvis anses som restaureringsobjekt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



82018 Backgården

Församling: Västanfors

Fagersta kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6645 1502

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Backgården ligger på ett svagt böljande parti av ett isälvsdelta mitt i
ett större sammanhängande kulturlandskap.

Naturtyper:Öppen hage och björkhage.

Vegetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenhed, tuvtåteläng samt en variant av stagghed.

Flora: Björk dominerar med inslag av rönn, gran och hägg. I buskskiktet förekommer
en sparsamt. Intressanta växter är stagg, ängsfryle, darrgräs, harstarr, liten
blåklocka, ormrot, blåsuga, tjärblomster, backnejlika, ängshavre, luddhavre,
bockrot. vårstarr och vårbrodd.

Kulturhistoria: De väl hävdade betesmarkerna i objektet ger ett ålderdomligt intryck.
Äldre åkrar och fd hårdvallsängar. Mitti objektet ligger Dammen, som är en äldre
dammanläggning. Den byggdes förmodligen för att trygga vattenförsörjningen vid den
nedströms liggande hyttan. Dammanläggningen kan även ha anväts till vattennivåre
glering för de uppströms liggande f d sidvallsängarna.

Nuvarande hävd: Välhävdat genom bete.

Ingrepp/påverkan: Ingen påverkan av kvävegödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De välhävdade betesmarkerna vid Backagården
har mycket höga biologiska värde. Den staggrika, beteshävdade gräsheden i nära
anslutning till Dammen, utgör en för Västmanlands län mycket ovanlig vegetationstyp.
Även dammanläggningen bör vara av visst intresse.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al B C

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

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



82019 Täktbyn

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

värdeklass: 3

Församling: Västanfors Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6646 1501

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

Landskap: Gården Täktbyn är belägen i ett böljande kulturlandskap nere i en dalgång,
mellan en åsrygg och ett bergsmassiv.

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

Vegetationstyper: Rödvenhed, rished rödvenäng, tuvtåteläng, högörtäng och högstar
räng.

Flora: Trädskikt med björk, gran, rönn, asp, tall och gråal. Buskskikt av videarter
och en. Intressanta växter är ormrot" luddhavre, ängshavre, liten blåklocka, gökärt,
bockrot, klasefibbla, änsvädd, stagg, nattviol grönvit nattviol och darrgräs.

Kulturhistoria: Gården Täktbyn ger intryck av att utgöra en genuin gårdsmiljö. Den
var tidigare bergsmansägd och har ett flertal kul turhistoriskt intressanta byggnader.
De överlag, svagt hävdade naturliga fodermarker runt ,Bastmorabäcken, var tidigare
utnyttjade som hårdvallsängar.

Nuvarande hävd: Förutom ett mindre parti närmast gården är objektet svagt-ohävdat.

Ingrepp/påverkan: Med smärre undantag, ingen kvävegödslingspåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Täktbyn, som ligger i ett mycket vackert
kulturlandskap, har fortfarade höga biologiska värden, trots den svaga hävden. I den
vackert belägna lövhagen, Barkbackarna , finns inslag av för trakten ovanliga arter.
Hagen är högaktuell för NOLA.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 82:27 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 10



82020 Norra Morsjön 1

Församling: Västanfors

Fagersta kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6645 1500

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Norra Morsjön ligger i ett svagt böljande, öppet landskap i nära anslutning
till en skogssjö, vilken gett byn dess namn.

Naturtyper: Öppen hage.

Vegetationstyper: Rödvenäng och tuvtåteläng med övergång till varietet av
högstarräng.

Flora: Träd- och buskskikt saknas. Intressanta växter är harstarr, ängsskallra,
ängsfryle, ängsklocka, vårbrodd och prästkrage.

Kulturhistoria: Jordbruket på gården lades ned för ca 30 år sedan. Därefter har de
välhävdade odlingsmarkerna kontinuerligt betats. Objektet utgörs i helhet av
naturaliserade åkrar.

Nuvarande hävd: Välhävdat genom bete.

Ingrepp/Fpåverkan: Ingen kävegödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Objekt med visst bevarandevärde. Norra
Morsjön har inga höga biologiska värden. Vegtationen är dock intressant, då den visar
upp en flora av typisk rödvenäng, trots att det varit åker. Objektet ha stor betydelse
för landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1

Stödkriterier (ej rangordnade): a d f h i

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



82024 Trehörningen

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Västanfors Topografisk karta: 11 F NO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6643 1498

Totalarea: 8 ha Naturtyper: HACKSLÅT
ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Gården Trehörningen är ensmt belägen i ett småkuperat skoglandskap. Den
ligger på sluttningarna mot sjön Trehörningen, som gett gården dess namn.

Naturtyper: Hackslått, öppenhage, björkhage, annan träd- och buskbärande hagmark samt
betad skog.

Vegetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenhed, rished, rödvenäng, örtrik friskäng och
gräs-lågstarrfuktäng.

Flora: Trädskikt med björk, tall, gran och asp. I buskskiktet sparsamt med en.
Intressanta växter är darrgräs, jungfrulin, blåsuga, ormrot, ögontröst, luddhavre,
ängshavre, slåtterblomma, svinrot, stagg och brudsporre.

Kulturhistoria: Markerna ger ett ålderdomligt intryck med de småskaligt skötta och
mosaikartade fodermarkerna, varvade med gårdsbeten, äldre åkrar och skogsbeten.
Odlingsrösen förekommer

Nuvarande hävd: Överlag välhävdat av hackslåtter och bete

Ingrepp/påverkan: Ingen gödslingspåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Vid Trehörningen finns höga biologiska
värden. I de naturliga fodermarkerna finns intressanta växtsamhällen. Nära gården
finns en lite lieslåttrad äng med stor artrikedom. Ängen är den enda hävdade
hackslåttermark i Norbergs bergslag.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 B C

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

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



82026 Moren-Jönsgården

Församling: Västanfors

Fagersta kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 F NO

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6645 1495

Totalarea: 14 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Moren ligger i ett småkuperat kulturlandskap mellan sjöarna Dagarn,
Svarttjärnen och Dammsjön. Moren omges av skogklädda höjdpartier.

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

Vegetationstyper: Fårsvingelhed, stagg-torrhed, rödvenhed, rished, rödvenäng,
lågstarräng, tuvtåteläng, tallmosse och granskog.

Flora: Trädskikt av björk, tall, gran, asp, sälg, rönn och hägg. Buskskikt av pors
och videarter. Intressanta växter är stagg, darrgräs, knägräs, luddhavre, ängs fryle ,
kattfot, ormrot, blåsuga, liten blåklocka, ögontröst, ängsvädd, sandviol, bockrot,
backnejlika, backruta och svinrot.

Kulturhistoria: Bergsmansgård där hyttverksamhet bedrivits. Idag återstår endast
slaggvarphögar. I Moren har även gruvbrytning förekommit. Moren utgörs av ett äldre
kulturlandskap där jordbuket fortfarande präglas av småskalighet. Äldre åkrar,
husgrunder, fd hårdvallsängar, fd sidvallsängar och skogsbete finns.

Nuvarande hävd: Överlag välhävdade av slåtter och bete.

Ingrepp/påverkan: Smärre diken förekommer. Ingen kvävegödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Jönsgårdens naturliga fodermarker hyser en
rik flora. Gården som ligger i ett äldre odlingslandskap, präglas av småskalighet.
Vid Jönsgården används varken handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

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



82027 Moren

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Västanfors Topografisk karta: 11 F NO

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6645 1495

Totalarea: 9 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Moren ligger i ett småkuperat kulturlandskap mellan sjöarna Dagarn,
Svarttjärnen och Dammsjön. Moren omges av skogklädda höjdpartier.

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage och skogsbete.

Veqetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenhed, rished, rödvenäng, tuvtåteläng, tuv
starrfuktäng och en variant av örtrik torräng.

Flora: Trädskiktet består av björk, rönn, hägg, asp, gråal och gran. I buskskiktet
förekommer det sparsamt med kanelros, hartsros och videarter. Objektet innehåller
två hotade arter, ängsgentiana och nässelsnärja. Andra intressanta arter är stagg,
darrgräs, knägräs, luddhavre, ormrot, blåsuga, bockrot, backnejlika, rödkämpar,
låsbräken, dvärglummer, hårstarr och vårfingerört.

Kulturhistoria: Moren är en bergsmansby där hyttverksamhet bedrivits. Idag återstår
från diften endast slaggvarphögar. Även gruvbrytning har förekommit. Moren utgörs
av ett äldre kulturlandskap, där jordbruket fortfarande präglas av småskalighet.
Betesmarkerna omfattas av dels naturliga fodermarker och dels av äldre åkrar,
husgrunder, fd hårdvallsängar, fd sidvallsängar och skogsbeten.

Nuvarande hävd: Överlag välhävdat av bete.

Inqrepp/påverkan: Ingen gödsling:

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Morens naturliga fodermarker hyser en rik
och av handelsgödsel opåverkad flora. Vid Moren förekommer även hotade arter,
ängsgentiana och nässelsnärja. Gården som ligger vackert till i ett äldre
odlingslandskap , är småskaligt brukad.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



82028 Hjortbo

Församling: Västanfors

Fagersta kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: KOMMUN Koordinater: 6647 1501

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Hjortbo är ett mindre, bergbundet höjdparti i ett flackt-svagt böljande
kulturlandskap.

Naturtyper: Öppen hage.

Vegetationstyper: Fårssvingelhed, rödvenäng, tuvtåteläng och lågstarräng.

Flora: Trädskikt med sparsamt av björk, tall och gran. Buskskikt med en. Intressanta
växter är stor blåklocka, liten blIåklocka, knippfryle, kattfot, ormrot, blåsuga,
vårfingerört, låsbräken och ängsvädd.

Kulturhistoria: Vissa tecken tyder på att området varit bebott sedan mycket länge.
I den nära liggande, utdikade, Flytmossen har man funnit stockbåtar.

Nuvarande hävd: Välhävdat genom bete.

Ingrepp/påverkan: Med undantag för ett mindre parti är markerna inte påverkade av
kvävegödselmedel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Den välhävdade betesmarken vid Hjortbo hyser
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. Betet är utvecklingsbart. I
skogssluttningarna mot hagen förekommer igenväxande hagmark.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



82029 Tallbacken

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Västanfors Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6648 1502

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Tallbacken är en liten jordbruksfastighet tillhörande Åvestbo by. Gården
är på alla håll omgiven av skog.

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

Vegetationstyper: Rödvenhed, rished och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet består av tall, gran, björk och gråal. I buskskiktet finns brakved
och en. Intressanta växter är kattfot, blåsuga, gråfibbla, låsbräken, ormrot,
ängsviol, rödklint och liten blåklocka.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns grunden efter en smedja.

Nuvarande hävd: Välhävdat genom bete.

Ingrepp/påverkan: Ingen påverkan av kvävegödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Den välhävdade betesmarken vid Tallbacken
hyser en intressant och av handelsgödsel opåverkad flora. Den magra hedvegetationen
i skogsbrynet utgör ett intressant växtsamhälle.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



82030 Tägtbacken

Församling: Västanfors

Fagersta kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6648 1502

Totalarea: 1 ha Naturtyper: BLANDHAG

Landskap: Tägtbacken ligger i södra delen av det vidsträckta, böljande kulturlandskap
runt Åvestbo by

Naturtyper: Blandlövhage.

Vegetationstyper: Rödvenhed.

Flora: Trädskiktet domineras av vårtbjörk, dessutom finns asp, sälg och sparsamt med
gran. Buskskikt aven. Intressanta växter är luddhavre, gökärt, bockrot, liten
blåklocka, kattfot, ängsvädd och rÖdklint.

Xulturhistoria: se 82031.

Nuvarande hävd: Halva objektet är svagt hävdat av bete. Den resterande halvan saknar
hävd.

Ingrepp/påverkan: De naturliga fodermarkerna är ej påverkade av kvävegödselmedel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Tägtbacken är ett resaureringsobjekt, som
efter vårdåtgärder i form av gallring och hårdare hävd, har stora möjligheter att
utvecklas till en verkligt fin björkhage.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

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

- -.- -------------------------------------------------



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

82031 Åvestbo ängar

Församling: Västanfors

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6649 1502

Totalarea: 14 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Åvestbo ängar ligger på ett fuktigt lågparti i ett svagt böljande,
vidsträckt kulturlandskap tillhörande Åvesta by.

Naturtyper: Öppen hage, mad och björkhage.

Vegetationstyper: Tuvtåteläng, högörtäng och sumpbjörkskog.

Flora: Trädskiktet består av glasbjörk (norra delen). Buskskikt med videarter.
Intressanta växter är ängklocka, ängsfryle, ormrot, ängsskallra och ängsviol.

Kulturhistoria: Åvestbo·by, som enligt uppgift är Västmanlands största by, omnämndes
redan på 1300-talet. I slutet av 170Q-talet bestod Åvestbo av 28 gårdar. Gårdarna
var tidigt ensamliggande eller samlade i små "byar" och laga skifte innebar inga större
förändringar. Mönstret har bibehållits väl ända in till vår tid, trots att jordbruket
lagts ned vid vissa gårdar. I byn förekommer ett flertal kultuhistoriskt värdefulla
byggnader. Björksurnpskogen i norra delen, utnyttjades tidigare som hårdvallsäng.

Nuvarande hävd: 3/4 av objektet är svagt-måttligt hävdat genom bete.

Ingrepp/påverkan: De näringsrika förhållandena gör bedömningen av gödselpåverkan
svår. Uppskattningsvis är halva arealen påverkad. Objektet är dikat.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Åvestbo ängar har höga bevarandevärden.
Objektet, som ugör ett viktigt inslag i landskapsbilden, har stor betydelse för
fågelfaunan. Både som häckningslokal och rastlokal. Ökat betestryck är ett önskemål.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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



82032 Vallen

Församling: Västanfors

Fagersta kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6649 1501

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Vallen ligger i norra delen av det vidsträckta kulturlandskapet i Åvestbo.

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

Vegetationstyper: En övergång mellan rödvenhed och tuvtåteläng.

Flora: Trädskikt med asp, vårtbjörk, tall och gran. Buskskikt med enar. Intressanta
växter är ormrot, gökärt, ängsfryle, bockrot, revfibbla, ängsvädd, prästkrage, liten
blåklocka ängsklocka och vårbrodd.

Xulturhistoria: Se objekt 82031.

Nuvarande hävd: Välhävdat genom bete.

Ingrepp/påverkan: Objektet inte påverkat av kvävegödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Objekt med visst bevarandevärde. Vallen är
ett litet välhävdat objekt med rik och av handelsgödsel opåverkad flora. Objektet
ingår som del aven större betesmark som tidigare varit åker.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

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



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

82033 Backgårdskärret

Församling: Västanfors

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6648 1503

Totalarea: 12 ha Naturtyper: SÖTSTRAN
ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Backgårdskärret är ett större våtmarksområde runt Åvestbobäckens ut
flöde i Brandboviken. Kärret är beläget i ett lågparti av ett böljande
jordbukslandskap.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng som dominerar samt mindre partier av öppen hage
och annan träd- och buskbärande hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenäng, tuvtåteläng, högstarräng, öppet fastmattekärr och
öppet mjukmattekärr.

Flora: Täckningsgraden av träd- och buskskiktet är varierande. Bland arterna
dominerar klibbal, videarter och pors. Dessutom finns gråal, sälg, glasbjörk,
asp, hägg, rönn, tall, gran, en, brakved och kanelros. Bland örterna förekommer
ett antal indikatorarter för hävdad och ogödslad mark; ängsfryle, vitmåra, ängs
viol, ängsvädd och blodrot.

Kulturhistoriska förhållanden: Backgårdskärret nyttjades förr som sidvallsäng
(bitvis hårdvallsäng) . I markerna finns rester aven trägärdesgård.

Nuvarande hävd: Sedan 1989, då hävden återupptogs efter en tids ohävd, har områ
det varit tämligen svagt hävdat med nötkreatur. NOLA-bete. För övrigt har slåt
ter återupptagits under sommaren 1991 av Fagersta naturskuddsförening.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdömme: Backgårdskärret är till större delen ett högvärdigt
och utvecklingsbart restaureringsobjekt. Den återupptagna beteshävden och
slåttern bör med tiden utökas. Några partier med träd och buskar har glesats ur
under senare år. Värdefull fågellokal. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej ranordnade):

Stödkriterier (ej rangordnade):

~-------------Befintligtskydd och planeringsstatus

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 82:24 II

(



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

Fagersta kommun

82034 Högbyn

Församling: Västanfors

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F NO

Markägarkategori: KOMMUN Koordinater: 6649 1495

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Högbyn ligger på en drurnlin högt beläget ovanför kulturlandskapet vid
Hedkärra. större delen av Högbyn ligger ovanför högsta kustlinjen (HK) och bildar
därmed en skarp övergång till norrlandsterrängen.

Naturtyper: Öppen hage(annan öppen äng) och blandlövhage.

Veqetationstyper: Rödvenhed, rished, rödvenäng, örtrik friskäng, skogsnävaäng och
gräs-lågstarräng.

Flora: I trädskiktet dominerar vårtbjörk och asp, dessutom finns rönn, sälg, lönn,
lind, gråal, gran och tall. I buskskiktet förekommer hassel i ett rikligt bestånd,
dessutom finns olvon, syren, skogstry, en, rosor och videarter. Intressanta växter
är slåtterblomma, ormrot, ängsskallra, rödklint, svinrot, brudborste, darrgräs,
luddhavre, ängsviol, ögontröst, nattviol, Jungfru Marie nycklar, tvåblad, brudspor
re, tjärblomster, jungfrulin och klasefibbla. I blandlövhagarna finns fläckvis rik
lundflora med vätteros, underviol, trolldruva, vårärt och hässlebrodd.

Kulturhistoria: på 1600-talet koloniserades Högbyn av finnar som odlade upp den
osvaIlade och näringsrika jorden. Högbyn blev därmed en av traktens fåtaliga
finnbosättning • Jordbruket är sedan länge nedlagt, idag återstår av det gamla
jordbrukslandskapet ett flertal husgunder, odlingrösen, samt äldre åkrar varav en
är terraserad. Dessutom återstår flera värdefulla ängs- och hagmarker.

Nuvarande hävd: Objektet är svagt hävdat genom röjning och slåtter.

Inqrepp/påverkan: Objektet är med smärre undantag inte påverkat av kvävegödselmedel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Högbyn är ur flera aspekter ett mycket
värdefullt objekt. Vegetationen på de öppna ängarna och i blandlövhagarna är rik med
inslag av för trakten ovanliga arter. Även djurlivet är intressant med bl a häckning
av nötkråka samt förekomst av hasselsnok. Högbyn har stor betydelse för det rörliga
frilufslivet . Odlingslandskapet vid Högbyn fungerar som studieobj ekt för skolklasser
vid Risbroskolan i Fagersta.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 B C

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

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

NATURVÅRDSOMRÅDE Riksobjekt för F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 82:16 II



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDSLÄN

82035 Norra Morsjön 2

Församling: Västanfors

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6645 1500

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Norra Morsjön ligger i ett svagt böljande odlingslandskap i nära anslutning
till en skogssjö, vilken gett byn dess namn.

Naturtyper: Öppen hage.

Vegetationstyper: Rödvenäng och rödvenhed.

Flora: Trädskikt sparsamt med björk, asp, tall och gran. Intressanta växter är
ängsfryle , harstarr, gråfibbla, liten blåklocka, ängsklocka, kattfot, stor
blåklocka, gökärt, vårbrodd, prästkrage och revfibbla.

Kulturhistoria : Den lilla betesmarken som ligger inklämd mellan åkrar har förmodligen
lång kontinuitet som betesmark. I anslutning till objektet finns en lada.

Nuvarande hävd: Måttlig hävd genom bete.

Ingrepp/påverkan: Ingen påverkan av kvävegödselmedel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Norra Morsjön är en vackert belägen betesmark
i sluttningen mot Norra Morsjön. I den delvis blockiga hagen är vegetationen frodig,
dock inte påverkad av handelsgödsel, utan mer som följd av ohävd. Vid besöket var
hagen måttligt hävdad av ungnöt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2

stödkriterier (ej rangordnade): a d h i m

r--------------Befintligt skydd och planeringsstatus
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82039 Grubbgården

Församling: Västanfors

Fagersta kommun

värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G NY

i Markägarkategori: ENSKILD
'.

Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

.
'I'otalarea: 3 ha

Koordinater: 6648 1501

Landskap: Grubbgården ligger i ett svagt böljande, öppet odlingslandsap i västra delen
av de vidsträckta kulturlandskap som omger Avestbo by.

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

Veqetationstyper: Rödvenhed, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: I trädskiktet dominerar björk med inslag av tall och gran. I buskskiktet
förekommer en. Intressanta växter är Iiten blåklocka, ängsklocka , ögontröst,
ängsvädd, kattfot, revfibbla, prästkrage, skogsklöver, blåsuga och gökärt.

Kulturhistoria: Se objekt 82031.

Nuvarande hävd: Ungefär halva objektet är välhävdat geom bete medan den andra halvan
är svagt hävdat genom bete.

Ynqrepp/påverkan: Objektet inte påverkat av kvävegödselmedel. Ett smärre parti är
.svagt gödselpåverkat av betesdjuren.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturli-ga fodermarkerna vid Grubbgården
hyser en mycket rik och av handelsgödsel opåverkad flora. Halva hagen är välhävdad
och uppvisar mycket värdefulla växtsamhällen med hedvegetation. Den andra halvan är
delvis igenväxande och i behov av röjning.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

82042 Skrikbokärret

Församling: Västanfors

Klass: 2

Topografisk karta: 11 G NV

Markägarkategori:

Totalarea: 0,5 ha

Koordinater: 6650

Naturtyper: Slåttkär

1496

Landskap: Skrikbokärret ligger på lågpartierna av hedkärradalgången. Kärret
omges närmast av dels skogsmarker och dels av kulturmarker. De senare är delvis
i ett igenväxningsstadie.

Naturtyper: Öppet slåtterkärr.

Veqetationstyper: Vid Skikbokärret finns det en övergång mellan friskäng, gräs
lågstarräng och fuktäng.

Flora: Trädskikt saknas. I buskskiktet finns det videarter, glasbjörk, tibast,
hägg samt lövsly. Bland örterna förekommer ett flertal arter som är bundna till
slåtter och/eller bete; vårbrodd, darrgräs, ängshavre, hirsstarr, knagglestarr,
ängsfryle, klasefibbla, svinrot, brudborste, rödklint, blodrot, vi~måra, ängs
viol, ängsvädd, ormrot, ängsnycklar, gökärt och Kung Karls spira.

Kulturhistoriska förhållanden: Skrikbokärret nyttjades förr som sidvallsäng.

Nuvarande hävd: Objektet har under senare år hävdats via hackslåtter.

Inqrepp/påverkan: Kärret som helhet påverkades allvarligt av dikningar i samband
med anläggandet av RV65. Dessa dikningar har marginell betydelse för objektets
värden.

Sammanfattande värdeomdömme: Skrikbokärret hyser en rik flora med inslag för
trakten ovanliga arter. Eftersom naturtypen slätterkärr hör till de mest ovan
liga, är det av största vikt att slåtterhävden blir kontinuerlig.

Huvudkriterier (ej rangordnade):

Stödkriterier (ej rangordnade):

~--------------Befihtligtskydd och planeringsstatus

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan : 82:14 I


