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Inventering av Ilngs-och hagmarker

Ur1deraarmaren 1989 ~ Lars-Thure No:r:di.n inventerat ängs- och
hagmarker i Hallstaharrmars kamn.m. Syftet med inventeringen är
·att ge ett bra kunskapsunderlag i arbetet med att bevara marks
lag sam idag är starkt hotade.

Under inventeringen besöktes .sanmanlagt 40 objekt. Av dessa är ·8
av klass I, 10 av klass II, 22 av klass III och O tillhör klass
Ö (övriga) . Objektens storlek varierar stort, det minsta objekt
et är 1ha och det största har en areal på 90 ha. Medelytan är
ca 9 ha. Totalt utgör de inventerade ängs- och hagmarkerna en
areal på 375 ha.

För infonnation an
'* medverkande
'* V"åstmanlands län
'* skötseljbevarande
'* historia
'* natur- och kulturvärden
'* ord och begrepp
'* inventeringsmetcxlik
'* urvals- och värdekriterier
'* naturtyper
'*.vegetationstyper
'* källförteckning
* resultat för hela länet och korcmunvis: antal objekt, arealer,

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

'* förteckning över samtliga objekt i länet
hänvisas till del lav den här redovisningen, Ängs- och
hagtDarker Västmanlands .1än (länsstyrel5eps infcmoationsserie nr
5 1992) och till naturVårdsVerkets. handbok, Inventering av ängs
och hagmarker 1987.

VÄSTERÅS STAD Reproavdelningen 1992



HALLSTAHAMMAR

Avrinningsanråde: Kolbäcksån och Mälaren

Södra hälften av kommunen kännetecknas av ett öppet jordbruks
landskap, avbrutet av mip.dre höjdpartier. Ett typiskt mälarland
skap. Bebyggelsen ärbälägenpå höjdpartiema. Den är samlad i
miiidre byar eller ligger san enstaka gårdar. Norra delen kan ka
raktäriseras san.en utpräglad skogsbygd. Genom hela kommunen i
nord-sydlig riktning går SträmshoImsASen. Kolbäcksån rinner
längs med åsen.

I Kolbäcksån är framförallt cIa kvarvarande outbyggda forssträck
oma. värda att nämnas, Sörkvarnforsen ..~amt forsarna vid Sträms
holme Före utloppet i Mi;i1arenbildar Kolbäcksån en näringsrik
sjö,Ladugårdssjön, san hyser ett rikt fågelliv. strämsholmska
nal är en mycket viktig led för fritidsbåtarna.

Kommunens södra hälft kännetecknas av en rik fomlämningsbygd
där järnålder$lämningar dominerar. Spår från bronsålder finns
oCkså. De medeltida kyrkoma ligger tätt.

strömsholms slott med anor från 1500-talet arrges av öppna be
tesmarker och åkrar. En alle' leder fram till slottet. Ett typ
iskt slotts och herrgårdslandskap acger slottet. Iandskapet i
strämsholmsanrådet, har i fl~a .avseenden mycket höga naturkva
lite'er med rik fauna och flora, intressant geologi och betydan
de ··ku1turhistoriska- oCh rekreationsvärden. Hela strämsholmsan
rådet inklusive halvön Billingen är naturreservat.

Kulturlandskapet väster cm Kolbäcksån vid Berg och Yllesta samt
öster cm ån vid Arby och SVedvi är vackra landskapsavsnitt.

Bruken i kommunens norra del har haft stor betydelse för anrå
dets utveckling.



Ssmtlfga iJngs- och hagmarksobjekt f Hallstaharrmars Jcarmun av
.klass 1, II och III:

Objekt Klass Naturtyp(er) Area Urvalskriterier
(ha)

61001 Ängfors - Stora Fly SÖTSTRAN 14 A1BC abdefhi mo
ÖPPENHAG
TRBUSHAG

61002 Förunda ÖPPENHAG 7 A1C abdfhij m
TRBUSHAG
BETESKOG

61003 Berg 3 ÖPPENHAG 2 A2C abdhi m

TRBUSHAG
61004 Rallsta 3 BLANDHAG 8 A2C abdfhi m

ÖPPENHAG
TRBUSHAG

61005 Berga 2 ÖPPENHAG 2 A1C abdfhij , m

BJÖRKHAG
TRBUSHAG

61007 Ekeby - Kasphagen 2 ÖPPENHAG 7 A1C abdfhi m

TRBUSHAG
BETESKOG

61008 Fjällsta 3 ÖPPENHAG 10 A1C abdfhi m

TRBUSHAG
61009 ÅbY ÖPPENHAG 10 A1C abdfhi m

BLANDHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

61010 Fågelsjö 2 ÖPPENHAG 9 A1C abdfhi m
TRBUSHAG
BETESKOG
BLANDHAG

61011 Svedvi prästgård 3 ÖPPENHAG 7 A1C abdfhi m
TRBUSHAG

61012 Bolunda 3 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhi
BLANDHAG

61013 Tubben 2 ÖPPENHAG O A1C abdfhi m

TRBUSHAG
BLANDHAG

61014 Bärsta 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi
TRBUSHAG

61015 Yllesta 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi m
BLANDHAG

61016 Värpeby 3 TRBUSHAG 2 Al adhi
ÖPPENHAG

61017 Gränby ÖPPENHAG 6 A1C abdfhij m
TRBUSHAG

61018 Eneborg 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi m
TRBUSHAG

61019 Viby 3 ÖPPENHAG O A1C abdfhi m
BLANDHAG
TRBUSHAG

61020 Oxelby 2 ÖPPENHAG 8 A1C abdfhi m
BETESKOG
TRBUSHAG

61021 Olvsta 3 ÖPPENHAG 7 A1C abdfhi m
TRBUSHAG
BETESKOG

61022 Äggeby 3 ÖPPENHAG 8 A1C abdfhi m



TRBUSHAG
BETESKOG

61023 Berga 3 ÖPPENHAG 2 A2C abdhi
BLANDHAG
BETESKOG

61024 Ärby 3 3 ÖPPENHAG 6 A2C . abdfhi m
TRBUSHAG
BETESKOG

61025 Ärby 4 3 ÖPPENHAG A1C abdhi
TRBUSHAG

61026 Ärby 2 3 ÖPPENHAG 2 A1C abdhi m
BETESKOG

61027 Håskesta 3 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhi
TRBUSHAG
BETESKOG

61028 Äskebro 1 ÖPPENHAG 9 A1C abdfhij m
TRBUSHAG
BETESKOG

61029 Äskebro 2 2 ÖPPENHAG A1C abdhij m
TRBUSHAG
BETESKOG

61030 Brunna 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi
BLANDHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

61031 Ärby 1 (Lötenkullen> 2 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi m
61032 Petersborg 2 ÖPPENHAG 8 A1C abdfhi mo

TRBUSHAG
EKHAGE
BETESKOG

61033 Ulvsta ÖPPENHAG 29 A1C abdfhij mo
EKHAGE
TRBUSHAG
BETESKOG

61034 Hällby 3 ÖPPENHAG 2 A1C abdhi m
TRBUSHAG

61035 Lugnet 2 ÖPPENHAG 7 A1C abdfhi
TRBUSHAG
BETESKOG

61036 Boda 2 ÖPPENHAG 22 A1C abdfhi m
SÖTSTRAN
TRBUSHAG
BLANDHAG

61037 Säby 3 ÖPPENHAG 10 A1C abdfhi
TRBUSHAG
BETESKOG

61038 Häggholmen 3 EKHAGE 4 A1C abdhi mo
BLANDHAG

61039 Lindholmen BLANDHAG 12 A1C abdfhi mo
ÖPPENHAG
SÖTSTRAN
BETESKOG

61041 Billingen SÖTSTRAN 90 A1C abdfhi mo
ÖPPENHAG
BLANDHAG

61042 Broholmen 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi m
SÖTSTRAN
BLANDHAG

Antal objekt: 40



61001 Ängfors - stora Fly

Församling: Hallstahammar

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6615 1522

Totalarea: 14 ha Naturtyper: SÖTSTRAN
ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Ängfors ligger på sluttningarna ned mot Kolbäcksån. Området omfattas av
mindre, skogbevuxna höjdpartier och av öppna betesmarker som mot ån övergår i, bitvis
trädvuxna, flacka strandängar.

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

Vegetationstyper: Rödvenhed, rödvenäng, rished, tuvtåteläng, högörtäng, högstarr
äng, öppet fastmattekärr och öppet mjukmattekärr.

Flora: Trädskiktet utgörs av asp, klibbal, glasbjörk, vårtbjörk, tall, gran, lind
och ek. I buskskiktet finns en, hassel, rosor, videarter samt ungträd av björk och
asp. Växter av intresse är vårbrodd, darrgräs, stagg, ängsfryle, knippfryle,
låsbräken, kattfot, svinrot, jungfrulin, ormrot, nattviol, skogsklöver, tjärblom
ster, brudborste, ängsvädd, gråfibbla, vitmåra och blodrot. I det norra delobjektet
finns en förekomst av den hotade arten hartmanstarr

Kulturhistoria: Det norra deliobjektet nyttjades förr som sidvallsäng.

Nuvarande hävd: Strandängarna är måttligt hävdade genom bete. I övrigt är hävden svag
eller saknas.

Ingrepp/påverkan: I ett av delobjekten är halva arealen misstänkt påverkad av
kvävegödselmedel. Bedömningen svår pga ohävd.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Ängfors har
mycket höga biologiska värden, om än något eftersatta i dagsläget. Hävden behöver
öka. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 B C

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

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

Riksobjekt för F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61:4 I



61002 Förunda

Församling: Berg

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6609 1518

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Förunda ligger i västra delen av ett skogklätt höjdparti som, på alla sidor,
omges av ett öppet odlingslandskap.

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

Vegetationstyper: Fårsvingel-torräng, rished och rödvenäng.

Flora: I trädskiktet dominerar gran, dessutom förekommer asp, sälg, tall,
och rönn. I buskskiktet förekommer en. Växter av intresse är stagg,
knippfryle, vårstarr, pillerstarr, gråfibbla, kattfot, jungfrulin,
ängsvädd, brudbröd, revfibbla och vitmåra.

vårtbjörk
vårbrodd,
ängsviol,

Kul turhistoria : I betesmarkerna finns en fornlämning, stengärdesgård, inslag av äldre
åkrar samt genuin gårdsmiljö.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag mycket välhävdade, med undantag för de tätaste
skogspartierna, där hävden är svag.

Ingrepp/påverkan: I det mittersta delobjektet förekommer diken i liten omfattning.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De välhävdade naturliga fodermarkerna vid
Förunda hyser en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. I betesmarkerna finns
inslag av, en för trakten ovanligt riklig förekomst med stagg. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



61003 Berg

Församling: Berg

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6608 1520

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Bergs kyrkby ligger i det öppna jordbrukslandskapet som avbryts av mindre,
skogklädda höjdpartier. Objektet är beläget intill Bergs kyrka.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng och fårsvingeltorräng.

Flora: I trädskiktet finns vårtbjörk, rönn, lönn, ask, asp och gran. Buskskiktet
domineras aven, dessutom finns krusbär och rosor. Intressanta växter är ängshavre,
vårbrodd,knippfryle, blodrot, gråfibbla, gökärt, brudbröd, vitmåra, ängsvädd och
rödkämpar.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns ett antal höjdkullar med fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är måttligt hävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Markerna är, till ca halva arealen, svagt påverkade av
handelsgödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Betesmarkerna vid Berg har höga biologiska
värden. Den rikaste vegetationen finns i anslutning till fornlämningskullarna där
man undvikit att sprida gödselmedel. Markerna hotas delvis av igenväxning.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 17



61004 Rallsta

Församling: Berg

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6609 1521

Totalarea: 8 ha Naturtyper: BLANDHAG
ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Rallsta ligger på en svag förhöjning i slättlandskapet utmed Kolbäcksån.
Höjdpartierna är till största delen skogbevuxna med mellanliggande öppen mark.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng, rödvenhed och fårsvingel-torräng.

Flora: I trädskiktet dominerar vårtbjök och asp, dessutom finns rönn, vildapel, ek,
tall, gran, ask, alm och hägg. I buskskiktet finns rosor, slån, krusbär, en och aspsly.
Växter av intresse är ängshavre och vårbrodd, knippfryle, tjärblomster, gökärt,
gråfibbla, bockrot, femfingerört, brudbröd, liten blåklocka och stor blåklocka.

Kulturhistoria: I betesmarkerna förekommer odlingsrösen och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är till hälften måttligt, till hälften svagt, hävdade genom
bete.

Ingrepp/påverkan: I det västra delobjeket finns mindre påverkan av dikning och av
handelsgödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Rallsta har
höga biologiska värden samt utgör ett viktigt inslag för landskapsbilden. För att
bibehålla dessa värden krävs vårdåtgärder.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61:14 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 16



61005 Berga

Församling: Berg

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6609 1522

Totalarea: 12 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Berga ligger på en svag förhöjning i slättlandskapet utmed Kolbäcksån.
Höjdpartierna är till största delen skogbevuxna med mellanliggande öppen mark.

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

Veqetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenhed, fårsvingel-torräng och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av vårtbjörk, dessutom förekommer sälg, rönn, ek, tall,
gran och hägg. I buskskiktet finns en,· nyponros, kanel ros , druvfläder, måbär, krusbär
samt rönnsly. Intressanta växter är vårbrodd, ängshavre, luddhavre, knippfryle,
gråfibbla, gökärt, ängsvädd, ängsfryle, pillerstarr, blodrot, vitmåra, tjärblom
ster, liten blåklocka, stor blåklocka, brudbröd, skogsklöver, svinrot, bockrot och
backsmörblomma.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns odlingsrösen och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: I det norra delobjektet är ca halva arealen kraftigt påverkad av
handelsgödsel samt i det västra delobj ektet är en mindre del gödselpåverkad (svagt) .

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Berga har höga
biologiska värden samt utgör ett viktigt inslag för landskapsbilden. De mycket
välhävdade naturliga fodermarkerna hotas aven alltför frikostig användning av
handelsgödsel, vilket drar ned helhetsintrycket.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61 :14 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 16



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

61007 Ekeby - Kasphagen

Församling: Hallstahammar

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6609 1526

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Ekeby-Kasphagen ligger i övre delarna avmälarslätten, vid övergången mot
skogslandskapet. Byn omges närmast av ett öppet jordbrukslandskap, avbrutet av
mindre, skogklädda höjdpartier.

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

Vegetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenhed, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Trädskiktet domineras av tall, gran, vårtbjörk och rönn, dessutom finns ask,
asp, lärk, sälg och ek. I buskskiktet finns en, kanelros, hägg och ungaspar. I
örtfloran finns luddhavre, ängshavre, flentimotej, vårbrodd, darrgräs, skogsklöver ,
Ii ten blåklocka, stor blåklocka, brudbröd, bockrot , t j ärblomster, rödkämpar ,
gråfibbla, gökärt, backsmörblomma, vitmåra, rödklint, blodrot, ängsvädd, jungfru
lin, backnejlika och femfingerört.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns en stengärdesgård, äldre åkrar, odlingsrösen
och fornlämningar.

Nuvarande hävd: De två delobjekten i nordost är välhävdade genom bete. I resterande
delar av objektet är hävden måttlig till svag.

Ingrepp/påverkan: Delobjektet i sydväst är till halva arealen gödselpåverkad.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Ekeby och
speciellt i Kasphagen, hyser en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. I Kasphagen
finns stora förutsättningar till utökning av betesmarkerna. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



61008 Fjällsta

Församling: Hallstahammar

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6609 1526

Tötalarea: 10 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: I området mellan Fågelsta och Fjällsta finns ett åsliknande, skogbevuxet
höjdparti , omgivet av ett öppet slättlandskap. I sluttningarna förekommer öppna och
trädbevuxna hagmarker.

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

Vegetationstyper: Fårsvingel-torräng, fårsvingelhed, rödvenhed och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av tall, dessutom finns vårtbjörk, rönn, ek, sälg och
gran. Buskskikt med en, krusbär och nyponros. Bland örterna finns vårbrodd,
flentimotej, darrgräs, liten blåklocka, stor blåklocka, gråfibbla, bockrot,
tjärblomster, skogsklöver, rödklint, backnejlika, vitmåra och rödkämpar.

Kulturhistoria: I objektet finns en genuin gårdsmiljö, stengärdesgård, stensträngar ,
äldre åkrar, odlingsrösen och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Markerna är till ca halva arealen svagt till tydligt påverkade av
handelsgödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Fjällsta,
hyser en rik flora trots tämligen frikostig användning av handelsgödsel. Om inte denna
hantering avtar hotas markern av utarmning. I betesmarkerna finns ett flertal spår
efter människors aktivitet i äldre tider.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 25



61009 Äby

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Hallstahammar Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6609 1529

Totalarea: 10 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Äby ligger i norra delen av mälarslätten, vid övergången till
skogslåglandskapet . Byn omges närmast av ett öppet jordbrukslandskap som avbryts av
mindre skogklädda höjdpartier.

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

Vegetationstyper: Fårsvingel-torräng, fårsvingelhed, rished, rödvenäng, tuvtåte
läng och löv/barr-blandskog .

.Flora: Trädskiktet domineras av gran och vårtbjörk, dessutom förekommer tall, rönn,
lönn, lärk, asp, ask och sälg. Buskskiktet domineras aven, dessutom finns syren,
brakved, skogstry , måbär samt ungträd av gran och björk. I örtfloran finns vårbrodd,
ängshavre, darrgräs, ängsfryle, grusstarr, lundstarr, harstarr, bockrot, backnej
lika, tjärblomster, liten blåklocka, stor blåklocka, brudbröd, gråfibbla, vitmåra,
skogsklöver, blodrot, prästkrage, backsmörblomma, kattfot, gökärt, ormrot och
flentimotej.

Kulturhistoria : I betesmarkerna finns husgrunder, äldre åkrar, odlingsrösen ,
stensträngar och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är, med undantag för de skogtäta partierna, välhävdade genom
bete.

Ingrepp/påverkan: Mellan de två nordostliga objektet finns ett stort dike.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Åby hyser en
rik och av handelgödsel opåverkad flora. I betesmarkerna, som är tämligen stora, finns
et t flertal lämningar efter människors aktivi tet i äldre tider. Närmast gården finns
ospecificerade gårdsbeten

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61:21 III



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

Hallstahammars kommun

61010 Fågelsjö

Församling: Hallstahammar

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6607 1527

Totalarea: 9 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BETESKOG
BLANDHAG

Landskap: Se 61008

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

Vegetationstyper: Fårsvingelhed, rished, rödvenäng och löv/barr-blandskog.

Flora: Trädskiktet domineras av gran, tall och asp, dessutom förekommer vårtbjörk,
sälg, apel, rönn, lönn, ek, alm, hägg och ask. Buskskiktet domineras aven, dessutom
finns kanelros, nyponros, krusbär, druvfläder och ungträd av rönn och gran. Växter
av intresse är ängshavre , flentimotej, vårbrodd, grusstarr , bockrot , Ii ten blåklocka,
stor blåklocka, tjärblomster, gråfibbla, rödkämpar, ängsvädd, vitmåra, skogsklöver ,
gökärt, rödklint, prästkrage, brudbröd, revfibbla och femfingerört.

Kulturhistoria:I betesmarkerna finns äldre åkrar, odlings rösen och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Delobjektens hävd varierar från välhävdat till svagt hävdat genom
bete.

Ingrepp/påverkan: I det norra delobjektet finns ett smärre parti gödselpåverkad mark.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkern vid Fågelsjö hyser
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. Vissa möj ligheter till att utöka
betesarealen finns. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 25



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

61011 Svedvi prästgård

Församling: Hallstahammar

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6608 1526

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Svedvi ligger i ett öppet jordbrukslandskap som avbryts av mindre, delvis
skogbevuxna, höjdpartier.

Naturtyper: Öppen hage och annan träd- och buskbärande hagmark

Vegetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenhed, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Trädskiktet, som har varierad täckningsgrad mellan delobjekten, utgörs av
tall, gran, asp, vårtbj örk, sälg och rönn. I buskskiktet finns en, kanel ros ,
druvfläder, krusbär samt ungträd av tall, gran och rönn. Intressanta växter är
vårbrodd, luddhavre, ängshavre, flentimotej, knippfryle, liten blåklocka, stor
blåklocka, bockrot, gråfibbla, backsmörblomma, tjärblomster, backnejlika, skogsk
löver, prästkrage, brudbröd, vitmåra och rödklint.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns fornlämningar.

Nuvarande hävd: Delobjektens hävd varierar från välhävdat till svag eller ingen hävd
alls.

Ingrepp/påverkan: Stora delar av objektet är m e m påverkade av handelsgödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Betesmarkerna vid Svedvi har en rik flora
trots påverkan av handelsgödsel. Delar av objektet är i behov av vårdåtgärder, men
framför allt bör gödselhanteringen upphöra.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



61012 Bolunda

Församling: Kolbäck

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1520

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Se 61014

Naturtyper: Öppen hage och blandlövhage.

Vegetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Trädskiktet utgörs av asp, vårtbjörk, tall, gran, hägg, rönn och lönn. I
buskskiktet finns en, krusbär, kanel ros , druvfläder och brakved. Bland örterna finns
ängshavre, luddhavre, vårbrodd, grusstarr , hirsstarr , flentimotej, liten blåklocka,
stor blåklocka, gråfibbla, revfibbla, bockrot, ängsfryle, vitmåra, tjärblomster,
backnejlika, gökärt, rödklint, skogsklöver och ängvädd.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Betesmarkerna är till ca hälften påverkade av handelsgödsel. Diken
förekommer i det västra delobjektet.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Bolunda har
höga biologiska värden. I objektet förekommer bitvis en mycket rik flora som idag
är hotad - hotet är handelsgödsel - ett otrevligt inslag i naturliga fodermarker.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 15



61013 Tubben

Församling: Berg

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6607 1519

Totalarea: 10 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BLANDHAG

Landskap: Tubben ligger i ett öppet jordbrukslandskap, omgivet av skogbevuxna
höjdpartier.

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

Vegetationstyper: Fårsvingel-torräng, fårsvingelhed, rödvenhed, rished, rödveäng
tuvtåteläng och gräs-Iågstarräng.

Flora: Trädskiktet domineras av vårtbjörk och asp, dessutom förekommer tall, gran,
rönn, sälg och klibbal. I buskskiktet finns en, brakved och unggranar. Växter av
intresse är änghavre, vårbrodd, luddhavre, darrgräs, stagg, knägräs, hirsstarr,
knippfryle, liten blåklocka, stor blåklocka, gråfibbla, blodrot, brudbröd,
prästkrage, rödklint, gökärt, bockrot, femfingerört, vitmåra, kattfot, ängsvädd,
skogsklöver och nattviol.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns husgrunder, lada, stengärdesgård och
odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag välhävdade genom bete.

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

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De välhävdade, naturliga fodermarkerna vid
Tubben har mycket höga biologiska värden. I de öppna delarna av objektet finns en
stor örtrikedom och i övrigt mycket intressanta växtsamhällen, medan de trädbevuxna
partierna har en artfattigare flora. De senare är mycket utvecklingsbara och bör
därför glesas ur. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



61014 Bärsta

Församling: Kolbäck

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1520

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Området mellan Viby-Vänsta-Yllesta-Bolunda kännetecknas av ett typiskt
mälarlandskap med vidsträckta åkrar avbrutna av mindre, skogklädda höjdpartier. På
de senare är ett stort antal fornlämningar belägna. Byarna sammanbinds av ett äldre
vägnät.

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

Vegetationstyper: Fårsvingel-torräng, rödvenhed, rödvenäng, gräs-Iågstarräng och
högstarräng.

Flora: I trädskiktet finns rönn, tall, vårtbjörk och asp. Buskskiktet utgörs aven,
krusbär och rosor. Växter av intresse är ängshavre, luddhavre, vårbrodd, stagg,
knippfryle, ängsfryle, hirsstarr, tjärblomster, brudbröd, gökärt, gråfibbla,
bockrot, vitmåra, ängsskallra, skogsklöver , rödklint och blodrot.

Kulturhistoria: I betesmarkerna förekommer fornlämningar.

Nuvarande hävd: Det södra och halva det mellanliggande delobjekten har väl hävd genom
bete. Det norra och andra halvan av det mellanliggande delobjekten har svag eller
saknar hävd.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Bärsta hyser
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. De hävdade partierna inom objektet är
tämligen små till ytan men utvecklingsbara. I angränsande partier finns ett större
område med fd hagmark som har stora förutsättningar till att bli återskapade.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61:24 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 15



61015 Yllesta

Församling: Kolbäck

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6605 1521

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Se 61014

Naturtyper: Öppen hage och blandlövhage.

Vegetationstyper: Rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av ek, dessutom finns ask, vårtbjörk, asp, hägg,
hästkastanj, oxel, rönn, lönn, alm och tall. I buskskiktet finns en, krusbär, måbär,
kanelros, nyponros och ungrönnar. Intressanta växter är skogsklöver, bockrot, liten
blåklocka, stor blåklocka, gråfibbla, tjärblomster och vitmåra.

Kulturhistoria: I betesmarken finns en stengärdesgård och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag måttligt hävdade genom bete. I mindre partier
är hävden svag.

Ingrepp/påverkan: Den öppna hagen är överlag påverkad av handelsgödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Yllesta är
till stora delar påverkade av kvävegödselmedel och har av den anledningen inga högre
biologiska värden. Sammantaget utgör dock hagen ett värdefullt inslag i landskaps
bilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61:25 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 15



61016 Värpeby

Församling: Kolbäck

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1521

Totalarea: 2 ha Naturtyper: TRBUSHAG
ÖPPENHAG

Landskap: Se 61014.

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

Veqetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenhed och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av tall, dessutom förekommer lärk, ek, gran, vårtbjörk,
ask, asp och sälg. I buskskiktet finns en, kanel ros , druvfläder, krusbär samt ungträd
av oxel och ek. Växter av intresse är vårbrodd, liten blåklocka, skogsklöver , vitmåra,
gråfibbla, gökärt, prästkrage och rödklint.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns ett stort bronsåldersröse.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Markerna är till ca halva arealen svagt påverkade av handelsgödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga betesmarkerna vid Värpeby har
inga störra biologiska värden, men har trots allt möjligheter att utvecklas efter
vårdinsatser.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 15



61017 Gränby

Församling: Kolbäck

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6605 1522

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Se 61014.

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

Vegetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: I trädskiktet förekommer vårtbjörk, asp, gran, tall, ek och rönn. I buskskiktet
finns en, krusbär, kanelros, slån och druvfläder. Intressanta växter är vårbrodd,
ängsfryle , liten blåklocka, stor blåklocka, gråfibbla, gökärt, kattfot, blåsuga,
blodrot, bockrot, skogsklöver och tjärblomster.

Kulturhistoria: I betesmarkerna förekommer två fägator(?), stengärdesgård, äldre
åkrar, odlingsrösen och fornlämningar~

Nuvarande hävd: Markerna är överlag välhävdade genom bete

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Gränby har
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. I de välhävdade betesmarkerna finns flera
lämningar och spår av människors aktivitet i äldre tider. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 15



61018 Eneborg

Församling: Kolbäck

HallstahammarS kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6605 1521

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Se 61014.

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

Veqetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenhed och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av tall, dessutom förekommer gran, vårtbjörk, asp och
ask. I buskskiktet finns en, kanelros och slån. Växter av intresse är vårbrodd,
luddhavre, gråfibbla, prästkrage, blodrot, bockrot, brudbröd, gökärt, tjärblomster,
kattfot, vitmåra, ängsvädd, liten blåklocka och stor blåklocka.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns en fornlämning.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag vähävdade genom bete.

Inqrepp/påverkan: De naturliga fodermarkerna är inte påverkade av kvävegödselmedel.
Däremot syns en svag gödselpåverkan i objektets östra del.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Eneborg hyser
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. De block- och bergbundna betesmarkerna
utgör ett värdefullt inslag för landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 15



61019 Viby

Församling: Kolbäck

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6604 1522

Totalarea: 10 ha

Landskap: Se 61014.

Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

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

Veqetationstyper: Fårsvingelhed, torräng, rödvenäng, tuvtåteläng och gräs-lågstar
räng.

Flora: I trädskiktet förekommer vårtbjörk, tall, gran, lönn, sälg och asp. I
buskskiktet finns en, kanelros och aspsly . Intressanta växter är darrgräs, vårbrodd,
luddhavre, vårstarr, hirsstarr, blodrot, rödklint, gråfibbla, backnejlika, tjär
blomster, liten blåklocka, vitmåra, skogsklöver, ängsvädd, femfingerört och kattfot.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns odlingsrösen och fornlämningar.

Nuvarande hävd: De två i mitten liggande delobjekten är överlag måttligt hävdade genom
bete. I det västra och det östra delobjekten är hävden svag eller saknas.

Inqrepp!påverkan: I större delen av objektet syns m e m tydlig påverkan av
handelsgödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Viby är till
stor del tämligen vildvuxna beroende på ohävd. på flertalet av de öppna ytorna syns
även påverkan av kvävegödselmedel. Trots allt finns det inslag av värdefull, naturlig
fodermark med rik vegetation. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 15



61020 Oxelby

Församling: Kolbäck

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6603 1523

Totalarea: 8 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BETESKOG
TRBUSHAG

Landskap: Oxelby ligger i norra delen av ett större, sammanhängande skogsområde, vid
övergången till de vidsträckta jordbruksmarkerna i Kolbäcksåns omgivning.

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

Vegetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenhed, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Trädskiktet domineras av tall, dessutom förekommer gran och rönn. I buskskiktet
finns en, kanelros, krusbär och slån. Växter av intresse är vårbrodd, luddhavre,
gråfibbla, revfibbla, liten blåklocka, stor blåklocka, blodrot, skogsklöver ,
kattfot, ängsvädd, rödklint, bockrot, gökärt, tjärblomster och prästkrage.

Kulturhistoria: Vid Oxelby finns en genuin gårdsmiljö och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag mycket välhävdade genom bete, med undantag för
två mindre tätbeskogade partier, där hävden är svag.

Ingrepp/påverkan: Delar av det mellanliggande delobj ektet är svagt gödselpåverkade .

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De välhävdade, naturliga fodermarkerna vid
Oxelby, hyser en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. Den vackert belägna gården,
som till största delen omges av betesmarker, ger intryck av att utgöra genuin
gårdsmiljö.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



61021 Olvsta

Församling: Kolbäck

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄ'STMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6603 1523

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Olvsta ligger i NO-delen av ett större sammanhängande skogsområde, vid
övergången till de vidsträckta jordbruksmarkerna i Kolbäcksåns omgivning.

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

Vegetationstyper: Fårsvingel-torräng, fårsvingelhed, rödvenhed, rödvenäng, barr
skog och övrig lövskog.

Flora: I trädskiktet förekommer tall, gran, ek, vårtbjörk, rönn, hägg, ask, lönn och
apel. I buskskiktet finns druvfläder, en, krusbär, röda vinbär, kanelros, nyponros,
berberis, skogstry och slån. Växter av intresse är vårbrodd, luddhavre, liten
blåklocka, stor blåklocka, bockrot, gråfibbla, rödklint, flentimotej, vitmåra,
femfingerört och tjärblomster.

Kulturhistoria: I betesmarken finns inslag av äldre åkrar och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är till halva arealen välhävdade genom bete medan den andra
halvan har måttlig till svag hävd

Ingrepp/påverkan : Halva arealen i det norra delobj ektet är svagt påverkad av
handelsgödsel. I det södra delobjektet är ca halva arealen kraftigt påverkad av
handelsgödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Olvsta har
en tämligen rik flora. Markerna är till stora delar störda av gödselpåverkan och
igenväxning. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



61022 Äggeby

Församling: Kolbäck

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6602 1523

Totalarea: 8 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Äggeby ligger i östra delen av ett större, me m sammanhängande skogsområde,
vid övergången till det vidsträckta jordbrukslandskapet i Kolbäcksåns omgivning.

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

Vegetationstyper: Fårsvingel-torräng, rödvenhed och rödvenäng.

Flora: I trädskiktet finns gran, ek, vårtbjörk och asp. I buskskiktet finns en,
druvfläder, brakved, kanelros , krusbär samt ungträd av asp och ask. Växter av intresse
är luddhavre, ängshavre, vårbrodd, flentimotej, ängsfryle, knippfryle, brudbröd,
Iiten blåklocka, stor blåklocka, bockrot , rödklint, prästkrage, t j ärblomster,
backnejlika, gråfibbla, rödkämpar, gökärt, skogsklöver och blodrot.

Kulturhistoria: I betesmarkenerna finns en stengärdesgård, äldre åkrar odlingsrösen
och fornlämningar.

Nuvarande hävd: De två södra delobjekten är välhävdade genom bete, medan det norra
delobjektet är ohävdat.

Ingrepp/påverkan: Viss påverkan av handelsgödsel i samtliga delobjekt.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Betesmarkerna vid Äggeby, hyser en rik flora
trots viss påverkan av handelgödsel , som på sikt, om inte gödselhanteringen upphör,
hotar att utarma vegetationen. Delar av objektet är svagt hävdade.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 5



61023 Berga

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Hallstahammar Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6607 1526

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
BETESKOG

Landskap: Se 61031

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage och skogsbete.

Vegetationstyper: Rödvenäng.

Flora: Trädskiktet utgörs av asp, vårtbjörk, hägg, rönn och gran. I buskskiktet finns
en, krusbär och aspsly. Intressanta växter är vårbrodd, luddhavre, ängsfryle,
skogsklöver, liten blåklocka, stor blåklocka, bockrot, backsmörblomma, gråfibbla,
brudbröd, vitmåra och prästkrage.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns en stensträng och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är måttligt hävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Smärre partier är svagt gödselpåverkade.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Berga har en
tämligen rik flora som är begränsad till ganska små partier. Stora delar av objektet
utgörs av fd åkermark. Delar av objektet är i behov av ljusöppnande röjningar.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 11



61024 Årby 3

Församling: Hallstahammar

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6607 1526

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Se 61031.

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

Vegetationstyper: Torräng rödvenhed, rished och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av tall, vårtbjörk och asp, dessutom förekommer gran,
rönn och alm. I buskskiktet finns en, kanelros samt ungträd av asp och rönn. Växter
av intresse är vårbrodd, luddhavre ängshavre, prästkrage, brudbröd, backsmörblomma,
gökärt, t j ärblomster , backnej lika, liten blåklocka, stor blåklocka, rödklint,
rödkämpar, bockrot, vitmåra, ängsskallra, skogsklöver och ängsvädd.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns en gammal trägärdesgård och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag måttligt hävdade genom bete. I de tätbeskogade
partierna är hävden svag.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Årby 3 har
tämligen rik flora inom smärre partier. Stora delar av objektet är i behov av
vårdåtgärder i form av ljusöppnande gallringar och hårdare hävd, Markerna är mycket
uvecklingbara. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 11



61025 Årby 4

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Hallstahammar Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1526

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Se 61031.

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

Vegetationstyper: Rödvenhed och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av gran, dessutom förekommer tall, vårtbjörk och asp.
I buskskiktet finns en och kanelros samt ungträd av rönn. Intressanta växter är
ängshavre, flentimotej, knippfryle, gråfibbla, tjärblomster, prästkrage, liten
blåklocka, stor blåklocka, skogsklöver, backsmörbloma och vitmåra.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns odlingsrösen och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Markerna är bitvis hårt trampade.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkern v~d Årby 4 har en
tämligen rik flora. Objektet är ganska litet men har vissa möjligheter till att ökas
ut.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 11



61026 Arby 2

Församling: Hallstahammar

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1526

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BETESKOG

Landskap: Se 61031.

Naturtyper: Öppen hage och skogsbete.

Vegetationstyper: Rödvenhed, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: I trädskiktet finns gran, tall, sälg, vårtbjörk, lönn och apel. Buskskiktet
domineras aven, dessutom finns kanelros, nyponros, måbär och druvfläder. Växter av
intresse är vårbrodd, ängshavre, flentimotej, brudbröd, vitmåra, backsmörblomma,
skogsklöver, bockrot, liten blåklocka, tjärblomster, backnejlika, femfingerört,
äkta johannesört, rödklint, stor blåklocka, gråfibbla, prästkrage och ängsvädd.

Kulturhistoria: I betesmarken finns en trägärdesgård, äldre åkrar, odlingsrösen,
husgrunder och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Ett smärre parti av objektet är svagt gödselpåverkat.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Arby 2 hyser
en rik och av handelsgödselopåverka flora. De vackert belägna betesmarkerna har ett
flertal kulturhistoriskt intressanta lämningar.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 11



61027 Håskesta

Församling: Säby

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1528

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Se 61028

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

Vegetationstyper: Rished, rödvenhed och rödvenäng

Flora: I trädskiktet finns tall, gran, apel, asp, rönn, vårtbjörk och oxel. I
buskskiktet finns en, syren, spetshagtorn, druvfläder, krusbär, kanelros och aspsly .
Växter av intresse är vårbrodd, ängshavre, gråfibbla, vitmåra, backsmörblomma,
brudbröd, ängsvädd, skogsklöver , gökärt, rödklint, Iiten blåklocka, femfingerört och
tjärblomster.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns stengärdesgård, äldre åkrar, odlingsrösen,
husgrunder och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är, med undantag för de skogtätaste partierna, välhävdade
genom bete.

Ingrepp/påverkan: I två av de tre delobjekten är ca halva arealen påvekad av
kvävegödselmedel och bitvis hårt trampade.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Betesmarkerna vid Håkesta har i dagsläget
inga större biologiska värden. De artrikaste partierna hotas av igenväxning och är
i behov av vårdåtgärder . Markerna är trots all t mycket utvecklinsbara. Stor betydelse
för landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61 :34 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 10



61028 Åskebro 1

Församling: Säby

Rallstahammars kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1528

Totalarea: 9 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Området mellan Håskesta och Åskebro kännetecknas av ett omväxlande landskap
med åkrar, betesmarker och mindre skogspartier. Mindre vägar finns i området och i
öster rinner Bodabäcken.

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

Veqetationstyper: Mosaikartade vegetationstyper som utgörs av örtrik torräng ,
fårsvingel-torräng, rished, örtrik friskäng, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: I trädskiktet finns tall, gran, klibbal, "rönn, oxel, lönn, ask, ek och hägg.
Enbuskar dominerar buskskiktet , dessutom finns slån, måbär, krusbär, ungrönnar och
rosor. Växter av intresse är darrgräs, ängshavre , luddhavre, vårstarr, backstarr,
grusstarr, pillerstarr, låsbräken, blåsuga, brudbröd, rödkämpar, backsmörblomma,
jungfrulin, ängsskallra, gökärt, tjärblomster, knippfryle, småfingerört, rödklint,
kattfot, skogsklöver, bockrot, gråfibbla, vitmåra och ängsvädd.

Kulturhistoria: I betesmarkerna förekommer inslag av äldre åkrar, odlingsrösen,
fångstgrop och fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna välhävdade genom bete, utom det södra delobjektet som saknar
hävd.

Inqrepp!påverkan: I det mellanliggande delobjektet finns ett mindre gödselpåverkat
område samt tämligen fula dikningsingrepp.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De välhävdade naturliga fodermarkerna vid
Åskebro 1 hyser en rik flora med mängder av hävdgynnade växter och vegetationstyper •
Landskapsbilden är påfallande vacker. En sak som drar ned helhetsintrycket är de
påtagligt fula dikningarna av bäcken i öster.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61:34 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 10



61029 Åskebro 2

Församling: Säby

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6605 1528

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Se 61028

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

Vegetationstyper: Fårsvingel-torräng, örtrik torräng och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av tall, dessutom finns vårtbjörk, rönn, asp, lönn och
äppelträd. Buskskiktet domineras aven, dessutom finns olvon, druvfläder, rosor,
ungträd av ask och rönn. Intressanta växter är vårbrodd, luddhavre, ängshavre,
knippfryle, flentimotej, darrgräs, gråfibbla, bockrot, rödkämpar, brudbröd,
småfingerört och backsmörblomma.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns en stengärdesgård.

Nuvarande hävd: Markernavälhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: I betesmarkerna finns ett mindre, gödselpåverkat område.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De välhävdade, naturliga fodermarkerna vid
Åskebro 2 hyser en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. Objektet är vackert
beläget i sydöstra brynet av ett större skogsparti som nyttjas till skogsbete.

Huvtidkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 10



61030 Brunna

Församling: Säby

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6605 1527

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Brunna ligger i sydöstra delen av ett större sammanhängande skogsområde,
i brynet mot ett öppet odlings landskap.

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage, annan tröd- och buskbärande hagmark med inslag
av skogsbete.

Vegetationstyper: Rished, rödvenhed och rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av dels vårtbjörk och dels gran, dessutom finns tall,
rönn, hägg och lönn. I buskskiktet dominerar en med inslag av druvfläder, rosor,
ungrönnar och krusbär. Växter av intresse är luddhavre, ängshavre, vårbrodd,
vårstarr, knippfryle, ängsfryle, bockrot, vitmåra, brudbröd, gråfibbla, blodrot,
femfingerört, backsmörblomma, tjärblomster, gökärt och ängsviol.

Kulturhistoria: I betesmarken finns inslag av äldre åker och en fornlämning.

Nuvarande hävd: Markerna är, med undantag för de mest tätbekogade partierna, måttligt
hävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Brunna hyser
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. Delar av objektet är i dagsläget något
tätbeskogade och i behov av ljusöppnande gallringar.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

61031 Arby 1 (Lötenkullen)

Församling: Hallstahammar

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6605 1525

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: En väg sammanbinder det fornlärnningsrika området, där landskapet växlar
mellan åkrar, stenbundna betesmarker och mindre skogspartier.

Naturtyper: Öppen hage.

Vegetationstyper: Fårsvingel-torräng, rödvenhed och rödvenäng.

Flora: Intressanta växter är vårbrodd, ängshavre, luddhavre, vårstarr, knippfryle,
rödklint, liten blåklocka, stor blåklocka, bockrot, tjärblomster, backnejlika,
gråfibbla, skogsklöver, backsmörblomma, vitmåra, prästkrage och blodrot.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns en stengärdesgård, genuin gårdsmiljö,
odlingsrösen och ett rikt varierat järnålders-gravfält med bl a högar, skeppssätt
ningar, resta stenar och stensättningar av olika former.

Nuvarande hävd: Markerna är måttligt till välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: Markerna är till ca halva arealen tämligen svagt gödselpåverkade .

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Arby 1
(Lötenkullen) har mycket höga biologiska värden. Marken visar tecken på att ha utsatts
för kvävegödselmedel, vilket hotar att utarma floran. Mycket talar för att
gödselanvändningen kommer a t t upphöra, Obj ektet ingår i et t större NOLA-proj ekt, där
det enligt skötselavtalet är förbjudet att använda handelsgödsel. Påfallande vacker
landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61 :23 II

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 11



61032 Petersborg

Församling: Kolbäck

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6604 1525

Totalarea: 8 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
EKHAGE
BETESKOG

Landskap: Petersborg ligger i ett omväxlande jordbrukslandskap med flacka åkermarker,
stenbundna betesmarker och mindre, höjdbelägna skogspartier. I objektets närmaste
omgivning finns bl a fornborgen Borgby skans

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

Vegetationstyper: Torräng, fårsvingelhed, rödvenhed, rödvenäng, ört rik friskäng,
tuvtåteläng och löv/barr-blandskog.

Flora: I trädskiktet finns ek, tall, gran, hägg, vårtbjörk, ask, lönn, sälg, rönn
och asp. I buskskiktet finns hägg, syren, kanelros, nyponros, hartsros, krusbär,
måbär, röda vinbär, skogstry, hassel, druvfläder, slån, oxbär och spetshagtorn.
Växter av intresse är vårbrodd, darrgräs, luddhavre, ängshavre, flentimotej,
ängsfryle, knippfryle, harstarr, hirsstarr, lundstarr, grusstarr, femfingerört,
blodrot, gråfibbla, tjärblomster, backsmörblomma, bockrot, backsippa, gökärt,
litenblåklocka, stor blåklocka, rödkämpar, skogsklöver , prästkrage, brudbröd,
ängsvädd och rödklint.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns en stensträng, husgrunder och fornlämningar.
Objektets öppna partier nyttjades förr som hårdvallsängar.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag välhävdade genom bete, med undantag för de
trädbevuxna partier som, beroende av igenväxningsgrad, har svagare hävd.

Ingrepp/påverkan: I ett av de fem delobjekten är ca halva arealen svagt påverkad av
handelsgödsel.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Petersborg
har en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. I objektet finns även talrika
förekomster av träd och buskar, vilket man bör ta hänsyn till vid eventuella
gallaringsåtgärder. Vacker landskapsbild.
Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61 :36 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 8



61033 Ulvsta

Församling: Säby

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6604 1526

Totalarea: 29 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
EKHAGE
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Ulvsta ligger i ett omväxlande jordbrukslandskap med flacka åkermarker,
stenbundna betesmarker och mindre, höjdbelägna skogspartier.

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

Veqetationstyper: Rödvenhed, fårsvingel- torräng, fårsvingelhed, rished, rödvehäng
och örtrik friskäng.

Flora: Trädskiktet, som är variationsrikt beträffande täckningsgrad, domineras av
tall, gran, ek, vårtbjörk och asp. Dessutom finns rönn, alm, sälg och hägg. I
buskskiktet finns en, rosor, krusbär, måbär, skogstry, slån, berberis, druvfläder,
olvon samt ungträd av gran och lönn. Intressanta växter är darrgräs, flentimotej,
ängshavre, luddhavre, vårbrodd, vårstarr, grusstarr, knippfryle, backsippa,
brudbröd, gökärt, backsmörblomma, tjärblomster, bockrot, ängsvädd, vitmåra,
gråfibbla, femfingerört, skogsklöver, blodrot, rödklint, äkta johannesört, jungfru
lin, gullviva, svinrot, klasefibbla liten blåklocka och rödkämpar.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns husgrunder, inslag av äldre åkrar och
fornlämningar.

Nuvarande hävd: Markerna är, med undantag för de skogtäta partierna, överlag
välhävdade genom bete.

Inqrepp/påverkan: Markerna är, med smärre undantag, inte påverkade av kvävegödsel
medel. De öppna fd åkermarkerna, är bitvis tydligt gödselpåverkade.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Ulvsta är
mycket mosaikartade, både när det gäller naturtyper som vegetationstyper . Floran är
rik och innehåller en mängd arter som är bundna till hävdad ogödslad mark. Delar av
de skogbevuxna partierna har nyligen genomgallrats, en positiv utveckling är att
förvänta. Vacker landskapsbild."

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



51034 Hällby

Församling: Säby

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6604 1528

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hällby ligger i det öppna slättlandskapet norr om mälarviken Freden. I
gårdens närmaste omgivning finns ett skogbevuxet höjdparti.

Naturtyper: Öppen hage, annan träd- och buskbärande hagmark samt ett mindre parti
med skogsbete.

Veqetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenhed, rödvenäng.

Flora: Trädskiktet domineras av gran, dessutom finns hägg, rönn, vårtbjörk och asp.
I buskskiktet finns en, kanelros och hägg. Växter av intresse är ängshavre, luddhavre,
flentimotej, vårbrodd, ängsfryle, liten blåklocka, stor blåklocka, backsmörblomma,
brudbröd, bockrot, tjärblomster, skogsklöver, prästkrage, gråfibbla, blodrot,
blåsuga, rödklint och ängsvädd.

Kulturhistoria: Vid Hällby finns en stensträng, inslag av äldre åker, odlingsrösen
och geuin gårdsmiljö.

Nuvarande hävd: Markerna välhävdade genom bete.

Inqrepp/påverkan: Ett smärre område av objektet är svagt gödselpåverkat. Mindre ytor
är tämligen hårt trampade.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Hällby har
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. Delar av objektet utgörs av tidigare
kultiverad mark. Vid gården finns kulturhistoriskt intressanta byggnader. Vacker
landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



61035 Lugnet

Församling: Säby

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SO'

Markägarkategori: Koordinater: 6604 1529

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Lugnet ligger i det öppna slättlandskapet norr om mälarviken Freden. Gården
omges närmast av mindre, skogbevuxna höjdpartier.

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

Vegetationstyper: Rödvenhed, rished, fårsvingelhed, rödvenäng och örtrik friskäng.

Flora: I det bitvis tätbevuxna trädskiktet dominerar gran, tall och asp, dessutom
finns sälg, vårtbjörk, rönn, hägg och ek. I buskskiktet finns druvfläder, en, hassel,
rosor måbär, krusbär, slån och ungtalIar . Intressanta växter är vårbrodd, luddhavre,
ängshavre, darrgräs, knippfryle, liten blåklocka, stor blåklocka, backsmörblomma,
blåsuga, gråfibbla, brudbröd, jungfrulin, prästkrage, gökärt, ängsvädd, rödklint,
tjärblomster, kattfot, bockrot, vitmåra och skogsklöver.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns inslag av äldre åkrar och en m e m förfallen
trägärdesgård.

Nuvarande hävd: Markerna är, med undantag för de tätbeskogade partierna, överlag
välhävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Lugnet har
en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. Även skogsmarkerna har, trots
slutenheten, en förvånandsvärt rik flora. Mycket tyder på att skogen är i ett
igenväxningsskede och bör av den anledningen gallras ur.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



61036 Boda

Församling: Säby

Hallstahammars kommun

värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6602 1529

Totalarea: 22 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN
TRBUSHAG
BLANDHAG

Landskap: Boda hör till Säby kyrkby som ligger i det öppna slättlandskapet vid
mälarviken Freden. Mindre höj dpartier, ofta skogklädda, förekommer i j ordbruksland
skapet.

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

Vegetationstyper : Fårsvingel-torräng, rödvenäng , örtrik friskäng , torräng , högstar
räng, tuvstarräng och löv/barr-blandskog.

Flora:Trädskiktet domineras av gran, klibbal och ek, dessutom finns vårtbjörk, hägg,
asp, rönn, ask, lärk och tall. I buskskiktet finns en, kanelros , måbär, krusbär, hägg,
slån, nyponros, druvfläder, skogstry och videarter. Växter av intresse är vårbrodd,
darrgräs, ängshavre, luddhavre, flentimotej, knippfryle, rödkämpar, backsmörblomma,
liten blåklocka, stor blåklocka, brudröd, rödklint, gråfibbla, bockrot, vitmåra,
prästkrage, skogsklöver och backnejlika.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns spår efter fossila åkrar.

Nuvarande hävd: De norra delobjekten är överlag välhävdade genom bete, medan de södra
delobjekten har betydligt svagare hävd.

Ingrepp/påverkan: Två av de norra delobjekten har partier med svag gödselpåverkad
mark.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Boda har
mycket höga biologiska och kuturhistoriska värden. I objektet förekommer en mängd
växter som är bundna till hävdad ogödslad mark samt spår efter fossila åkrar. Vacker
landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61:38 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 2



61037 Säby

Församling: Säby

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SO

Markägarkategori: Koordinater: 6602 1528

Totalarea: 10 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Säby kyrkby ligger i det öppna slättlandskapet vid mälarviken Freden. Mindre
höjdpartier, ofta skogklädda, förekommer i jordbrukslandskapet.

Naturtyper: Öppen hage, annan träd- och buskbärande hagmark (samt skogsbete) .

Vegetationstyper: Fårsvingel-torräng och rödvenäng.

Flora: I trädskiktet förekommer tall, gran, vårtbj örk, rönn, ek, hägg, asp och lärk.
I buskskiktet finns måbär, krusbär, en, slån, skogstry och rosor. Växter av intresse
är änghasvre, luddhavre, vårbrodd, darrgräs, knippfryle, backnejlika, backsmörblom
ma, brudbröd, jungfrulin, stor blåklocka, korskovall , tjärblomster, bockrot ,
skogsklöver, prästkrage, grusstarr och flentimotej.

Kulturhistoria: I betesmarkerna finns en stengärdesgård.

Nuvarande hävd: Markerna överlag måttligt hävdade genom bete.

Ingrepp/påverkan: I den öppna hagen är ca halva arealen svagt gödselpåverkad.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Säby har höga
biologiska värden, som i dagsläget får anses hotade. I den södra delen av objektet,
som är den botaniskt rikaste, med bl a korskovall , hotas av påverkan utav handelsgödsel
och i viss mån av tämligen svag hävd. Det stora skogspartiet i södra delen
slutavverkades under sommaren 1989.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61:37 II

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 2



61038 Häggholmen

Församling: Kolbäck

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6598 1524

Totalarea: 4 ha Naturtyper: EKHAGE
BLANDHAG

Landskap: Hägg-, Ek- och Lindholmen är framträdande ekhagar och ädellövlundar i det
omgivande, öppna slättlandskapet.

Naturtyper: Ekhage och blandlövhage.

Vegetationstyper: Rödvenäng och ek-, alm-, ask- och lindskog.

Flora: I trädskiktet finns ek, lönn, rönn, hägg, vildapel, alm och lind. I buskskiktet
finns hassel, nyponros, kanelros , skogstry , måbär, krusbär, 01von, slån och
ungrönnar. Intressanta växter är vårbrodd, ängshavre, hirsstarr, grusstarr,
skogsklöver, liten blåklocka, ormrot, rödklint, rödkämpar, prästkrage, femfinge
rört, gråfibbla, brudbröd, gullviva, vitmåra och blodrot.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Markerna måttligt hävdade genom bete,

Ingrepp/påverkan: Vid dikningen av den nedanför liggande åkern, har man lagt
dikningsmassorna i betesmarkerna. Tämligen okänsligt gjort.

Sanunanfattande värdeomdöme om obj ektet: Häggholmen har mycket höga biologiska värden,
dock inte direkt ur hagmarkssynpunkt, eftersom träd- och buskskiter är för slutet.
I kantzonerna, där bättre ljusförhållanden råder, finns värdefulla partier. Vacker
landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

NATURRESERVAT Riksobjekt för N F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61:31 II



61039 Lindholmen

Församling: Kolbäck

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1523

Totalarea: 12 ha Naturtyper: BLANDHAG
ÖPPENHAG
SÖTSTRAN
BETESKOG

Landskap: Hägg-, ek- och Lindholmen är framträdande ekhagar och ädellövlundar i get
omgivande, öppna slättlandskapet.,

Naturtyper: Öppen hage, sötvattenstrandäng, blandlövhage och skogsbete.

Vegetationstyper: Fårsvingelhed, rödvenäng, örtrik friskäng, tuvtåteläng, högstar
räng och kortskottvegetation i sjö.

Flora: I trädskiktet dominerar lind och ek, dessutkom finns rönn och vildapel. I
buskskiktet dominerar hassel och rosor, dessutom finns en, slån, skogstry och ungträd
av klibbal. Växter av intresse är vårbrodd, darrgräs, luddhavre , ängshavre ,
grusstarr, lundstarr, gråfibbla, skogsklöver, gökärt, nattviol, rödkämpar, brud
bröd, liten blåklocka, ormrot, prästkrage, blodrot, gullviva, backsmultron rödklint
och bockrot.

Kulturhistoria: Standängarna nyttjades förr som slåtterängar.

Nuvarande hävd: De öppna och mindre slutna partierna är måttligt till väl hävdade
genom bete, medan de mer slutna partierna har svag hävd.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: De naturliga fodermarkerna vid Lindholmen
hyser en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. på stransängarna finns mycket
värdefulla växtsamhällen. Vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

NATURRESERVAT Riksobjekt för N F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61:31 II



61041 Billingen

Församling: Kolbäck

Hallstahammars kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6596 1523

Totalarea: 90 ha Naturtyper: SÖTSTRAN
ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Billingen är en udde i västra delen av Mälaren. Området utgörs av lundartade,
lövskogsdominerade höjdpartier med, bitvis vidsträckta, mellanliggande lågpartier.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng, öppen hage, blandlövhage, (ekhage och skogsbete) .

Vegetationstyper: Vegetationstyperna är mosaikarade med övergångar mellan alla
fuktighetsgradienter: Fårsvingel-torräng, rödvenäng, örtrik friskäng, tuvtåteläng,
gräs-Iågstarräng, högörtäng , högstarräng , kortskottsvegetation i sjö samt ek-, alm
, ask- och lindskog.

Flora:I trädskiktet finns ek, lönn, vårtbjörk, ask, alm, vildapel, klibbal, rönn,
hägg och lind. I buskskiktet finns getapel, spetshagtorn, en, olvon, måbär, krusbär,
rosor och skogstry. Växter av intresse är vårbrodd, darrgräs, luddhavre, ängsfryle ,
knippfryle, ängsvädd, ängsskallra, ormrot, rödkämpar, brudbröd, skogsklöver,
vitmåra, gökärt, gullviva, backsmultron, ängsviol, rödklint, liten blåklocka och stor
blåklocka.

Kulturhistoria: Lågpartierna nyttjades förr som slåtterängar.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag måttligt hävdade genom bete med undantag för
skogspartierna där hävden är svag.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Vid Billingen finns mycket höga biologiska
värden. De vidsträckta ängsmarkerna och hagarna har en rik flora med ett stort antal
hävdgynnade arter. Vid Billingen finns också stora förutsättningar för ett rikt
fågelliv. stora delar av objektet skulle med stor fördel kunna slåttras. Påfallande
vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

NATURRESERVAT

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

Riksobjekt för N F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 61:33 I



61042 Broholmen

Församling: Kolbäck

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6595 1522

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN
BLANDHAG

Landskap: Broholmen ligger vid sundet ut mot udden Billingen. Broholmen omges närmast
av öppna jordbruksmarker , öppet vatten (Mälaren) och mindre, skogbevuxna höjdpartier .

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

Vegetationstyper: Rödvenäng, örtrik friskäng, tuvtåteläng och högstarräng.

Flora: Trädskiktet domineras av ek, dessutom finns vårtbjörk, ask, apel, alm, rönn,
gran, asp och lönn. I buskskiktet finns en, hassel, kanelros, nyponros, krusbär,
skogstryoch ungrönn. Intressnta växter är vårbrodd, darrgräs, grusstarr, vårstarr,
knippfryle, liten blåklocka, rödkämpar, rödklint, brudbröd, gråfibbla, bockrot,
femfingerört och ögontröst.

Kulturhistoria: I betesmarken finns inslag av äldre åkrar och husgrunder.

Nuvarande hävd: Markerna är överlag måttligt till välhävdade genom bete, med undantag
för de skogtätaste partierna där hävden är svag.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om obj ektet: De vackert belägna betesmarkerna vid
Broholmen, hyser en rik och av handelsgödsel opåverkad flora. För att utöka de
befintliga värdena, kan man låta stranden ingå i betesmarkerna och även glesa ur
trädskiktet i östra kanten.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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


