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Inventering av 1Jngs-ocb. hagmarker

under scmnaren 1989 har Pekka Hedin inventerat ängs- och hag
marker i Kungsörs konmun. Syftet med inventeringen är att ge ett
bra kunskapsunderlag i arbetet med att bevara markslag san idag
är starkt hotade.

under inventeringen besöktes samnanlagt 53 objekt. Av dessa är
14 av klass I, 14 av klass II, 25 av klass III och O tillhör
klass Ö (övriga). Objektens storlek varierar, det minsta objekt
et är 1 ha och det största har en areal på 34 ha. Medelytan är
ca 10 ha. 'lbta1t utgör de inventerade ängs- och hagmarkerna en
areal på 563 ha.

För information can
* medverkande
* VåstInanlands län
* skötseljbevarande
* historia
* natur- och kulturvärden
* .. ord och begrepp
* inventeringsmetodik
* urvals- och värdekriterier
* naturtyper
* vegetationstyper
* källförteckning
* resultat för hela länet och karmnunvis: antal objekt, arealer,

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

* förteckning över samtliga objekt i länet
hänvisas till· del 1 av den här redovisningen, Ängs- och
bagmaJ:ker V'åstIi1aDl~ län (iänsst.yJ:elsens info:nnationsseri.e nr
5 1992) och till naturvårdsverkets handbok, Inventering av ängs
och hagmarker 1987.
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KUNGSÖR

.Avrinningsamråde: Arbogaån och Hedsträmten

Norra hälften avkommmen kännetecknas av större jordbruksslät
ter sam avbryts av åkerhQl1nar med ekar och andra lövträd. De
låglänta slätterna översvärmnades tidigare av Mälaren och åarna,
:men dessa har numera invallats. I kommmens södra del utcj)r Kö
pingsåSen och förkastningsPranten <kmi.nerande inslag i land-

.. skapet. Söder am förkastningsbranten utbreder sig ett större ku
perat skogsanråde avbrutet av mindre åkerpartier.

Ängs- och hagmarkerna på slättamrådet är viktiga för landskapets
karaktär och hyser ofta betydande naturvärden i fonn av rik fau
na och flora.

Skogsmarkerna domineras av ~l och gran. Bestånd med ädla lövt
räd är i huvudsak koncentrerade till slättamrådet norr an Kung
BÖr.

Två större vattendrag rinner västerifrån över slätten not Mäl
aren, Hedstremnen och Arbogåån. Konmunens enda sjö utg:;rs av en
del av mälarviken Galten, vars vassvikar hyser ett rik fågelliv.

Norra delen utmärks av sparsamma förekomster av fornlämningar,
vilket bl a beror på att stora delar av landarealen var vatten
täckta under forntiden. Kyrkorna har medeltida ursprung och fle
ra herrgårdar kan härledas till samma tidsperiod. Även den södra
delen av kommunen har få fornlämningar och än idag är anrådet

. glest bebyggt. Men mellan. förkastningsbranten ocb Mälaren finns
ett anråde med stor fornlämningstäthet . De lägre förhöjningarna
i jordbrukslandskapet var under forntiden öar i havet och länp
ade sig för bosättning.

F"åre skiftena var de flesta byarna betydligt större, men i sam
band med skiftena utflyttades många gårdar från de gamla bY
platserna. vid utflytt:;ni.ngen förändrades ofta gårdarna i avseen
de på byggna4emas gruppering och utfonnning. Den gamla uppdel
ningen på man- och fägård försvann ofta och byggnaderna fick en
friare grupperingen.



samtliga Ilngs- och hagmarksobjekt i KurJgsljrs·Jcazmun av klass I,
II och III:

Objekt Rlass Naturtyp(er) Area Urvalskriterier
(ha)

60001 Frostuna 3 EKHAGE 6 A2C abdfhi o
60002 Lövnäs 1 ÖPPENHAG S A1C abdfhij m

BJÖRKHAG
TRBUSHAG
BLANDHAG
SÖTSTRAN

60003 Ekhyddan 3 ERHAGE 2 A1C abdhi m
60004 Jordmarken 1 ERHAGE 24 A1BC abdefhi mo

ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BLANDHAG

60005 Fennsta 3 BLANDHAG 25 A2C abdfhij , m
TRBUSHAG
ÖPPENHAG

60006 Segelsberga 2 BLANDHAG 15 A1C abdfhi m
TRBUSHAG
ÖPPENHAG

60007 Asphäll 2 ÖPPENHAG 7 A2C abdfhi mo
BLANDHAG
SÖTSTRAN

60008 Slottsholmen 2 EKHAGE 7 A1C abdfhi mo
SÖTSTRAN

60009 Tyskhagen 3 EKHAGE 7 A2C abdfhi m
60010 Ängsholmen 3 EKHAGE 4 A2C abdhi m
60011 Älghagen l EKHAGE 20 A1C abdfhi mo

ÖPPENHAG
60012 vallbergsbacken 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi m

TRBUSHAG
60013 Framnäs 3 EKHAGE 4 A2 adhi m
60014 Rarsgården 3 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhi m

TRBUSHAG
60015 Tallholmen 3 EKHAGE 4 A1C abdhi

BLANDHAG
60016 Sillskär 3 ÖPPENHAG 12 A2C abdfhi m

EKHAGE
BETESKOG

60017 Virsta 3 ÖPPENHAG 9 A1C abdfhi
EKHAGE

60018 Asta 3 ÖPPENHAG 13 C abfi m
TRBUSHAG

60019 östtuna l ÖPPENHAG 21 A1C abdfhij m
BLANDHAG

60020 Borsingby 3 TRBUSHAG 4 A1C abdhi
60021 Hälle 3 TRBUSHAG 7 A2C abdfhi

ÖPPENHAG
60022 Brottgården 2 ÖPPENHAG 8 A1C abdfhij m

BLANDHAG
60023 Gräsnäs 2 ÖPPENHAG 3 A1C abdhij m

BJÖRKHAG
60024 Charlottenberg 3 ÖPPENHAG 4 A2C abdhi

TRBUSHAG
60025 Lådberga l ÖPPENHAG 22 A1C abdfhij m

BJÖRKHAG
TRBUSHAG

60026 Berg l ÖPPENHAG 9 A1BC abdefhij m

_______.•__t, •. _'_________'_~_~ _ _'_________'_ _'_____ _
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60027 Eknö ÖPPENHAG 21 A1C abdfhi mc
BLANDHAG
SÖTSTRAN

60028 Svarthäll 1 ÖPPENHAG 7 A1C abdfhij mo
BLANDHAG
SÖTSTRAN

60029 Reutersbergs hästhage 2 ÖPPENHAG 12 A1C abdfhi mo
BLANDHAG
SÖTSTRAN
EKHAGE

60030 Reutersbergshagarna ÖPPENHAG 14 A1C abdfhij mo
BLANDHAG
BETESKOG

60031 Skäret 1 EKHAGE 27 A1C abdfhij mo
ÖPPENHAG
BLANDHAG
SÖTSTRAN

60032 Holma 2 SÖTSTRAN 14 A1C abdfhij mo
EKHAGE
TRBUSHAG

60033 Gersilla gravfält BJÖRKHAG 8 A1C abdfhij m
ÖPPENHAG

60034 Täkten 2 BJÖRKHAG 4 A1C abdhij m
TRBUSHAG

60035 Granhammar 2 ÖPPENHAG 5 A1C abdfhij m
TRBUSHAG

60036 Granhammar 2 3 ÖPPENHAG 11 A2C abdfhi
BJÖRKHAG
BETESKOG

60037 Granhammar 3 3 ÖPENHAG 4 A1C abdhi
TRBUSHAG

60038 Tegeltorp 2 ÖPPENHAG 3 A1C abdhij m
BJÖRKHAG

60039 Skillingsnäs 3 BLANDHAG 3 A2C abdhi
60040 Väster Säby 3 BLANDHAG 5 A1C abdfhi
60041 Malmberga - Väster Ekeby 1 ÖPPENHAG 29 A1C abdfhij m

BLANDHAG
BJÖRKHAG
BETESKOG

60042 Torpa 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi
TRBUSHAG

60043 Hagsta 2 ÖPPENHAG 15 A1C abdfhij
BLANDHAG
BETESl<OG

60044 Norrby 2 ÖPPENHAG 12 A1C abdfhij m
TRBUSHAG

60045 öster Säby 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhij
TRBUSHAG

60046 Hagstaholm ÖPPENHAG 20 A2C abdfhij mo
SÖTSTRAN
TRBUSHAG
BLANDHAG
BJÖRKHAG

60047 Torpsten 2 TRBUSHAG 5 A2C abdfhij mo
60048 Forsuma 2 ÖPPENHAG 34 A1C abdfhij ro

BJÖRl<HAG
TRBUSHAG
BETESl<OG

60049 Torpunga 2 BOÖRKHAG 23 A1C abdfhij ro
ÖPPENHAG

~----~-------------~---~-----------'----



60050 Lund 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi
TRBUSHAG

60051 Ängsberg 3 ÖPPENHAG 5 A1C abdfhij
TRBUSHAG

60052 Herrdal 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhij
BJÖRKHAG

60053 Stora Lövås 3 TRBUSHAG 1 ahij
60054 Fagerhult 1 ÖPPENHAG 15 A1BC abdefhij m

BETESKOG

Antal objekt: 54

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



60001 Frostuna

Församling: Kungs Barkarö

Kungsörs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6592 1515

Totalarea: 6 ha Naturtyper: EKHAGE

Landskap: Hagen ligger på Jägaråsen som är en rullstensås som skiljer Mälaren från en stor
slätt. Slätten var tidigare en mälarvik med en skärgård av öar. Idag är slätten en skärgård
avekhagar i ett stort jordbrukslandskap Ekhagarna höggs ned i slutet av l600-talet .Ny ekskog
planterades i början av l700-talet. I slutet av l800-talet fridlystes över 2 400 ekar på
slätten. I hagen finns ett antal av fridlysta ekar, men också mycket grov lind och alm. Hagen
ligger på sydsluttad ås som har ett antal strandvallar.

Naturtyper: Ekhage.

Vegetationstyper: Rödvensäng dominerar. Vid det stora åskrönet finns avsvallade partier utan
vegetation. Fårsvingeltorräng.

~lora: Ekhage med inslag av lind, asp, alm, björk, tall, gran, lärk, rönn, hassel, sälg,
hägg, och vildapel. Buskar är try, måbär, en, och nypon. Den nygallring som utförts har skapat
en kvävereaktion, samt under ekarna finns den typiska ekvecklarspillreaktionen av kväve.
Detta har gynnat brännässlan som är riklig i hagen.Övrig flora av intresse är tjärblomster,
vårbrodd, ängshavre. Rik våraspekt med mycket blåsippa, vårlök och nunneört.

I

Kulturhistoria: Jägaråsen har stor anknytning till kungarna Gustav Vasa, som lät bygga en
kungsgård på åsen, samt Johan III som försökte bygga ett jaktslott på åsen. Även Karl XI
tillbringade mycket tid vid åsen med diverse aktiviteter. Området hQr en rik slåtterängs
historia. På l600-talet fanns här 750 ha slåtterängar.

Nuvarande hävd: Fårbete.

Ingrepp/påverkan: Ett mindre grustag.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Nyrestaurerad ekhage på sydsluttad rullstensås.
Fridlyst 300-årig ek med inslag av grov lind och alm. Rikt fågel- och insektliv . I övre partier
vegetationslösa strandvallar. Geologiskt intrespant. Viktig landskapsbild. Kan bli
intressant flora efter några års betning. upplöst :grässvål dominerar ytan. En gallrings
gödsling plus en kvävereaktion av ekvecklarspill märks i hagen (brännässla under ekarna) .

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Riksobjekt för N

I

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:15 I



60004 Jordmarken

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Kungs Barkarö Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6590 1514

Totalarea: 24 ha Naturtyper: EKHAGE
ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BLANDHAG

Landskap: Jordmarken är en av de otaliga ekhagar som ligger i ett stort slättlandskap. Den stora hagen
ligger i en kuperad terräng med hällmarker och moränholmar skiftade med lägre partier med fuktängar . Mycket
grova ekar och lindar(ca 8m omkrets) ger hagen en särskild karaktär. En stor öppen enbacke samt en del
grova tallar förstärker omväxlingen och skönheten. Läget ner mot Arbogaån ger en fin landskapsbild.

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

Vegetationstyper: Hagen är en mosaik av hällmarkstorrängar, fårsvingeltorrängar, rödvensängar, örtrika
friskängar, högörtsängar och högstarrängar. Ek, alm, ask, lindskog. Öppet kärr.

Flora: Ekhage, öppen hagmark, blandlövhage med ek, lind, alm, lönn, fågelbär, oxxel, getapel, rönn,
hägg, vildapel, tall, asp, ask, sälg och björk. Buskar av hassel, olvon, hagtorn, slån, nypon, berberis,
måbär, try, vinbär, krusbär, brakved och en. Flera växter som indikerar på slåtter+bete finns bIa
.korskovall, backnejlika, fältvädd, prästkrage, gullviva, rödkämpar, ormrot, vårbrodd, sammetsdaggkåpa,
blåsuga, pillerstarr, gökärt, vårärt, grönvit nattviol, vårstarr, stor blåklocka, svinrot, gråfibbla,
svartkämpar, kattfot, darrgräs, stagg, harstarr, knägräs, kärrspira, mandelblomma, tjärblomster,
brudbröd och mistel. Den hotade arten stallört finns i en stor öppen äng, ökar.

Kulturhistoria: på 1500-talet fanns ett utbyggt ängbruk i trakten och i hagen,Gustav Vasa byggde ut
ängsbruket. Delar av hagen var kohage1527, senare en öppen hage kallad Oxhagen. Har antagligen betats
kontinuerligt fram till 1953 då betet upphörde. Endel grov ek har avverkats och ung ek planterats. Hagen
röjdes och gallrades 1973, vidare återupptogs bete av 24 tjurar.

Nuvarande hävd: Bete, röjningoch gallring föt att öppna mer ytor.

Ingrepp/påverkan: Små diken vid gamla lindor. Äldre brunn.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage av mycket högt värde. Lång kontinuitet med många
vegetationstyper med flera indikatorarter för slåtter och bete. Mycket rikt träd och buskskikt. Framtida
skötsel inriktar sig på ett bestånd med lind, hassel och ek med ordentliga ljusbrunnar. När gallringen
är klar ska en del lind och ask hamlas, vidare skall älgörten bekämpas. Då bör hagen fått ett utseende
och innehåll som har få motsvarigheter i landet. Mycket vacker landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al B C

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:16 I



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

Kungsqrs kommun

60005 Fennsta

Församling: Torpa

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6587 1523

Totalarea: 25 ha Naturtyper: BLANDHAG
TRBUSHAG
ÖPPENHAG

I

Landskap: Landskapet är svagt kuperat med omväxlande skogshöjder, åkrar och små
åkervägar av äldre karaktär. Många fornlämningch med rösenoch skärvstenshögar från
bronsåldern ochgravfäI t från järnåldern. Inom o~rådet finns en del äldre väl bevarad
bebyggelse.

Naturtyper:Blandlövhage, annan träd- och buskbärande mark samt öppen hage.

Vegetationstyper: Rödvensäng dominerar, vidare förekommer fårsvingeläng, lågstar
räng, tuvtåteläng och löv-barrblandskog.

Flora: Blandlövhagar med ask(grov), björk, asp, tall, gran, rönn och sälg. Fläckvis
mycket tall. Buskar aven och nypon. Intressant flora är gråfibbla, nattviol, blåsuga,
blodrot, harstarr, gönvit nattviol, darrgräs, jungfrulin, stor blåklocka, brudbröd,
vårstarr, hirsstarr och backtimjan.

Kulturhistoria: Området är en av de platser vid Mälaren där man byggde stallet vid
slåtterängarna i slutet av bronsåldern. De många gravarna skvallrar om betydelsen,
antagligen har gravarna betats av djur större delen av tiden fram till i idag.

Nuvarande hävd: De finaste bitarna betas av häst. De öppna partierna håller på att
växa igen pga det svaga betet. De södra delarna är hårt nedsIi tet av mj ölkkor. Norra
delen betas av ungnöt.

Ingrepp/påverkan: Diken vid åker. Vid Sör Fennsta finns större diken. Stor del av
området är kvävegynnat. Gödsel och halmhögar påträffades.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Området hyser en stor historisk känsla med
gravfälten och de stora gårdarna. En viktig komponent i historien är betesdjuren.
Mellersta delen hyser ännu höga florisstiska värden. Med bättre fördelning av djuren (
södra delen nedsliten) så skulle det svaga betet på Norr Fennsta kunna höjas och floran
gynnas. Det är viktigt att landskapsbilden i det historiskt fina området med
bronsålders lämningar bibehålls. Rikt fågelliv.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Objekt ikulturminnesvårdsprogram: 3

60006 Segelsberga

Församling: Björskog

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6589 1510

Totalarea: 15 ha Naturtyper: BLANDHAG
TRBUSHAG
ÖPPENHAG

Landskap: Segelsberga ingår i ett stort beteslandskap som härstammar från de stora godsens
ursprung. Tidigare var här vidsträckta slåtterängsmarker.

Naturtyper: Björkhage som planterades 1912, plus inslag av blandskog. I öster finns en del
betad åkermark, I söder förekommer mer öppna partier med inslag av enbuskar. Löv
barrblandskog och annan träd- och buskbärande mark.

Vegetationstyper: Rödvenäng dominerar med mindre inslag av tuvtåteläng, fårsvingeltorräng
och löv-barrblandskog.

Flora: Björk dominerar. I den tätare delen som liknar skogsbete finns gran, tall, asp, hägg,
hägg och ek. Buskskiktet består av try, slån, hassel, en och nypon. på den grässvål som ej
är upplöst finns en fin slåtter- och betesflora med bIa präskrage, gullviva, brudbröd,
korskovall, gökärt, betesdaggkåpa, darrgräs, blekstarr, vårbrodd, blåsuga, ormrot,
sommarfibbla, grönvit nattviol, vårstarr, hirsstarr, stjärnstarr, pillerstarr, rödkämpar,
svartkämpar, blodrot gråfibbla och revfibbla.

Kulturhistoria: Hagen tillhör platsen "De stora skären" som hyste rikligt med slåtterängar
in på 1900-talet. Hela området är mycket tilltalande med den stora slätten med många ängslador
som ligger i omgivningen. Söder om hagen ligger Arbogaån som tidigare svämmade över på våren
upp till hagen. Nu invallad.

Nuvarande hävd: Nötbete. Gallring sker regelbundet för att öppna hagen.

Ingrepp/påverkan: Små diken vid äldre åkrar.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Vacker blandlövhage med inslag av skogsbete med
barrträd. Svagt kuperat med grov morän. I söder öppna partier med fin flora. Hagen har tidigare
varit öppen ängsmark. Inslag av spärrgrenig äldre ek finns inne i skogsbetet. Inne under
den täta lövskogen dominerar skogskovall kraftigt. I de öppna partierna finns rödvenängar,
tuvtåtelängar och en del fossila åkrar som betas. Hagen ligger vackert belägen ner mot
Arbogaån och tillhör platsen "De stora skären" som hyste rikligt med slåtterängar in på 1900
talet. Väster om hagen ligger en stor slätt som har rikligt med ängslador . Hela området har
en mycket mycket tilltalande landsskapsbild. Fågellivet är rikt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

r--------------Befintligt skydd och planeringsstatus
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Kungsörs kommun

60007 Asphäll

Församling: Kungs Barkarö

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6589 1513

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
SÖTSTRAN

Landskap : Moränholme vid Arbogaån mitt ute i ett storskaligt jordbrukslandskap.
Mycket vacker hage med ogödslade naturliga betesmarker med blandskog och öppna ytor.

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage och sötvattensstrandäng.

Veqetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng och tuvtåteläng.

Flora: Blandlövhage med Iite tall, mycket ek, bj örk och asp samt inslag av rönn, sälg
och hägg. Buskar av olvon, en, måbär och mycket try. Växter av intresse är vårbrodd,
prästkrage, stor blåklocka, gråfibbla, grönvit nattviol, kattfot, grusstarr och
blodrot.

Kulturhistoria: Torp, stenmur och fossila åkrar. Hagen ingår i det stora
ädellövsområde som tillhörde Kungsörs kungsgård och som ingår i ett stort riksområde.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Inqrepp/påverkan: Litet dike vid äldre åker.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hagen tillhör en av de hagar på
Kunsbarkaröslätten som har många stora värden för friluftsliv, flora, fauna(rikt
fåfelliv) och kulturhistoriska spår. Hagarna bildar här ett helt landskap som är mycket
tilltalande och har en rik ängs- och hagmarkshistoria. Här fanns 750 ha slåtterängar
på 1600-talet.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Riksobjekt för N F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:16 I



60008 Slottsholmen

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Församling: Kungs Barkarö Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6589 1513

Totalarea: 7 ha Naturtyper: EKHAGE
SÖTSTRAN

Landskap: Ekhage belägen vid Arbogaån mitt ute i ett storskaligt jordbrukslandskap.
Hagen är en av de moränholmar som bildar en skärgård av öar i ett stort
jordbrukslandskap. Eken i hagen är spärrgrenig, mycket grov och bildar en vacker
landskapsbild.

Naturtyper: Ekhage och sötvattenstrandäng.

Vegetationstyper: Rödvenäng, hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng och
högörtäng.

Flora: Den grova ekskogen dominerar med inslag av rönn, hägg och sälg. Buskskikt av
en nypon måbär och try. Växter av intresse är backlök, stor blåklocka, mandelblomma,
vårbrodd, blodrot, grönvit nattviol, gökärt, strandveronika och vattenblink..Fin
vårflora med nunneört, blåsippa, vårärt och vårlök.

Kulturhistoria: på höjden finns rester av ett medeltida fäste( kärntorn) . Spår av
husgrunder. Försvarsanläggning från 1400-1500 talet till Arboga. Ett 70-tal fridlysta
ekar.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Invallningsdike med vall.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hagen ingår i det stora riksområdet på
Barkaröslätten som hysser en rik flora och fauna. Hagen är en viktig komponent i det
stora betesområdet som ännu hävdas och där floran ökar i omfång och artantal. Området
hyser en rik slåtter- och beteskultur med lång kontinuitet och många indikatorarter.
Viktig insekts- och fågellokal.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Riksobjekt för N F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:16 I

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 14



60009 Tyskhagen

Församling: Kungs Barkarö

Kungsörs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6590 1513

Totalarea: 7 ha Naturtyper: EKHAGE

Landskap: Ekhage i ett stort slättlandskap på moränholme med ett storskaligt
jordbrukslandskap. Eken är i norra delen grovt spärrgrenig. I syd yngre, mer tät
ekskog. Inslag av grov lind och mycket buskar.

Naturtyper: Ekhage.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåtelängm högörtäng, öppet kärr
och ek-, ask-, alm- och lindskog.

Flora: Eken dominerar kraftigt med inslag av lind, alm, lönn, ask, asp, björk, rönn,
hägg, sälg och vildapel. Buskar med mycket hassel samt try, måbär, olvon, en, och
nypon. Växter av intresse är korskovall , o,rmbär, vårärt , hässleklocka, stor
blåklocka, rödblära, ängsklocka, prästkrage, blodrot, brudbröd, skogsklöver,
gullviva och mistel. Rik vårflora.

Kulturhisoria: Hagen är en av de ekhagar som tillhörde kungsgården och har en rik
betes- och slåtterhistoria. Innehåller fridlyst ek.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Ingen konstgödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Nyrestaurerad hage där hävden återupptagits
efter drygt 20 år. Långa kantzoner där floran överlevt och kan vandra in i hagen efter
gallringar. Rikt insekts- och fåfelliv. Hagen restaurerad av Kungsörs naturvårdslag.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:13 I



60010 Ängsholmen

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Kungs Barkarö Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6591 1513

Totalarea: 4 ha Naturtyper: EKHAGE

Landskap: Nästan plan, moränbunden ekhage med grov fridlyst ek som dominerar. Hage
som delas avväg, belägen mellan mindre gårdar i ett storskaligt jordbrukslandskap.

Naturtyper: Ekhage.

Vegetatinstyper: Rödvenäng, fårsvingeläng, tuvtåteläng, högörtäng samt ek-, alm-,
ask- lindskog.

Flora: Den grova eken dominerar med inslag av ask, alm, lönn, lind, asp, björk och
vildapel. Buskskikt av hassel, getapel, måbär och try. Växter av intresse är
hässleklocka, nässelklocka, ängsklocka, liten blåklocka, stor blåklocka, prästkra
ge, ormbär, vårbrodd, gråfibbla, skogsklöver, trolldruva och gökärt.

Kulturhistoria: Hagen ingår i det historiskt intressanta ädellövsområde som tillhört
Kungsörs kungsgård.

Nuvarande hävd: Måttligt hästbete.

Ingrepp/påverkan: Ingen konstgödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Nyrestaurerad hage efter ett uppehåll på
drygt 20 år. Restaurering pågår med Kungsörs naturvårdslag. En del fin flora har
överlevt i brynen, den vandrar nu in vartefter hagen öppnas och hävdas. Rikt fågel
och insektsliv.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:13 I



60011 Älghagen

Församling: Kungs Barkarö

Kungsörs kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6590 1515

Totalarea: 20 ha Naturtyper: EKHAGE
ÖPPENHAG

Landskap: Vacker ekhage på kuperad moränholme ute i ett storskaligt jordbruksland
skap. Hagar som delas av väg.

Naturtyper: Ekhage och öppen hage.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, hällmarkstorräng, skogsnävaäng,
högstarrfuktäng, högstarräng , högörtäng , tuvtåteläng , öppet kärr samt ek-, alm-, ask
och lindskog.

Flora: Ekskogen dominerar kaftigt med blandlöv av grov lind, alm, ask, lönn, björk,
vildapel, rönn, hägg och sälg. Buskskikt av slån, nypon, en, måbär, try, olvon,
krusbär, berberis, hassel, hagtorn och brakved. Växter av, intresse är vårärt ,
nunneört, underviol, nässelklocka, hässleklocka, stor blåklocka, liten blåklocka,
grönvit nattviol, gökärt, skogsnäva, rödblära, storrams, mandelblomma, rödkämpar,
blodrkot, gråfibbla, tjärblomsteer, vårstarr, s0mmarfibbla, klasefibbla, rödfibbla,
harstarr, desmeknopp, strutbräken, vårbrodd,1 skogsklöver, prästkrage, ormrot,
darrgräs, brudbröd, backnejlika, kattfot, hirsstarr och mistel.

Kulturhistoria: Hage som tillhörde Kungsörs kungsgård. Mycket rik historia, Kark XI
hade tama älgar i hagen(därav namnet) .

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete.

Ingrepp/påverkan: Ingen gödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet:Mycket vackra och omväxlande ekhagar med många
vegetatinstyper. Rik flora och fauna med värmerlikter i insektsfaunan samt mistel.
Hagar med rik historia och mycket stort värde för det rörliga friluftslivet. Många
arter i floran och ett rikt fågelliv. Rikt träd- och buskskikt. Hagen röjs varje år
av Kungsörs naturvårdslag.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:16 I



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

60012 Vallbergsbacken

Församling: Kungs Barkarö

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6590 1513

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Liten hage på moränholme ute i ett storskaligt jordbrukslandskap. Centrum
av hagen är otroligt tät med busk- och trädvegetation. Runt om öppen hage med vackra
hällar och någon spärrgrenig ek. Stor enbacke dominerar.

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

Vegetationstyper : Rödvenäng , hällmarkstorräng , fårsvingeltorräng och lövblandskog .

Flora: Tät blandskog av björk, asp, ek, tall, gran, rönn, hägg och vildapel. Liten
planterad granskog i norr. Buskskikt av hassel, en, nypon, hagtorn, måbär och try.
Flora av intresse är brudbröd, gökärt, gråfibbla, backnej lika, tjärblomster,
vårbrodd, bockrot , stagg, blodrot, pillerstarr , Ii ten blåklocka, prästkrage,
gullviva och backlök.

Kulturhistoria: Hagen ingår i det stora ädellövsområde som tillhrt Kungsörs Kungsgård
och som är av stor betydelse för det stora betesområdets helhet. Husgrund.

Nuvarande hävd: Välhävdat nöt- och hästbete.

Ingrepp/påverkan: Liten planterad granskog. Fyllnadsmassor från SJ.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hagen är ett välkänt utflyktsmål för
Kungsbarkaröborna. Den stora enbacken och spärrgrenig ek skvallrar om långvarig hävd.
Vacker plats med utsikt över slättlandskapet. Rikt fågelliv i omgivningarna.
Torrängarna hyser en rik flora med flera indikatorarter.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:13 I



60013 Framnäs

Församling: Kungs Barkarö

Kungsörs kommun
I

värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6590 1514

Totalarea: 4 ha Naturtyper: EKHAGE

Landskap: Ekhagar på moränholmar runt gård. Grov fridlyst ek med blandskog ute i ett
storskaligt jordbrukslandskap.

Naturtyper: Ekhage.

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

Flora: Grov ek dominerar med inslag av lönn, alm, lind, ask, björk, asp och hägg.
Buskskikt med try, hassel, nypon, måbär och hagtorn. I brynen finns växter som stor
blåklocka och prästskrage. Fin vårflora.

Kulturhisoria: Den grova eken är fridlyst från den tid området tillhörde Kungsörs
kungsgård.

Nuvarande hävd: Måttligt betat av nöt.

Ingrepp/påverkan: Några små fossila åkrar.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Ekhage under igenväxning. Röjning pågick vid
inventeringstillfället. Vackra hagar med stor betydelse för landskapsbilden. Rikt
fågel- och insektsliv( värmerelikter ).

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2

Stödkriterier (ej rangordnade): a d m

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

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:13 I



60014 Karsgården

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Kungs Barkarö Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6592 1512

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Gårdshage i moränbunden sydsluttning med holmar av blandskog och många små
fossila åkrar. Hage inbäddad i ädel lövskog bland gårdar i den gamla kyrkbyn.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, hällmarkstorräng, tuvtåteläng och
lövblandskog.

Flora: Blandskog med lärk, ask, hägg, rönn, björk, asp, gran, ek, alm och lönn.
Buskskikt med hassel, en och nypon.

Kulturhistoria: Hela området har bevarat karaktären aven kyrkby med många fina
gårdar. Kyrka från medeltiden. Fossila åkrar samt en lärkbacke.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan:-

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage som har stor betydelse för den
kulturhistoriska helheten. Fin landskapsbild. Många små fossila åkrar ger känsla av
löväng. Äldre lärkbacke.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:13 I

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 18




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

Kungsörs kommun

60015 Tallholmen

Församling: Kungs Barkarö

värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6592 1513

Totalarea: 4 ha Naturtyper: EKHAGE
BLANDHAG

Landskap: Gårdshage i nordsluttande moränbacke i anslutning till skog och storskaligt
jordbrukslandskap. Grov spärrgrenig ek dominerar. Grovblockiga partier med ytmorän
i rösen.

Naturtyper: Ekhage och blandlövhage.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, hällmarkstorräng samt lövskog.

Flora: Grov fridlyst spärrgrenig ek dominerar med blandskog av ask, alm, björk, asp,
rönn och hägg. Buskskikt av try, nypon, fläder, måbär och en. Växter som rödkämpar,
stor blåklocka, prästkrage och gråfibbla finns.

;Kulturhistoria: Hagen är en av de hagar som tillhört Kungsörs kungsgård och som ingår
i ett stort fridlyst ädellövskogsområde.

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete.

Ingrepp/påverkan: Ingen gödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage som betats med häst, med svag hävd under
de sista tio åren och därmed växt igen. Är 1986 röjdes och gallrades hagen ur samtidigt
som den utökades. Därefter välhävdad året runt. Därav en svagare flora. I framtiden
ska skötseln planeras med röjning, gallring och bete under rätt årstid. Hage med goda
utvecklingsmöjligheter för en rik flora och fauna. Rikt insekts- och fågelliv.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:13 I



60016 Sillskär

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Kungs Barkarö Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater; 6593 1513

Totalarea: 12 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
EKHAGE
BETESKOG

Landskap: Hage med äldre fridlyst ek, öppen mark på äldre åkrar samt en betad blandskog
med partier av tät granskog. Hage på nästan plan mark med små moränkullar. Området
delas aven mindre väg. Norra delen under stark igenväxning med barrskog.

Naturtyper: Öppen hage, ekhage och betad skog.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåt€läng, granskog och lövbland
skog.

Flora: Ekhage med inslag av rönn, tall, gran, ask, hägg och vildapel. Norr om vägen
en granskog och en blandskog med gran, tall, björk, asp och ek. Buskskikt av slån,
try, måbär, en nypon och hagtorn. Växter som finns är brudbröd, rödkämpar , prästkrage,
darrgräs, ormrot och gråfibbla.

Kulturhistoria: Ekhagen är en av de hagar som tillhört Kungsörs kungsgård och som
idag är ett fridlyst ädellövområde. Källargrund, husgr.und och äldre åkrar.

Nuvarande hävd: Måttligt hävdat, nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage där södra delen ännu har fina biologiska
kvaliteter.I den norra delen har igenväxningen med barrskog gått för långt. Viktig
del i landskapsbilden mot Barkaröviken. Höga insekx$- och fågelvärden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:13 I



60017 Virsta

Församling: Björskog

Kungsörs kommim

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6592 1510

Totalarea: 9 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
: EKHAGE

Landskap: Ekhagar på plan moränbunden mark med ä~dre åkrar som betas. Grov spärrgrenig
ek som är invuxna med grov gran, samt två yngre ekskogar som är mycket täta. Hage
som delas av väg i anslutning till gård i ettistorskaligt jordbrukslandskap.

I
Naturtyper: Ekhage samt öppen hage på äldre åkrar.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng och lövskog.

Flora: Ekhagar med inslag av gran, tall och björk. Buskskikt av hassel och en. Växter
som prästkrage, gråfibbla och skogsklöver.

Kulturhistoria: Planterad ekskog( ca 60-årig ). Gårdshage.

Nuvarande beteshävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage som snarast bör gallras och som kan få
fina kvaliteter. Sydöstra delen mest intressant för floran och landskapsbilden. I
de yngre ekbestånden dominerar brännässla totalt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Riksobjekt för N

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:13 I



60018 Åsta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Björskog Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6594 1510

Totalarea: 13 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagar efter större väg på äldre åkrar med blandskog, på små moränkullar
i ett storskaligt jordbrukslandskap med torp och små gårdar.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng och löv/barr-blandskog.

Flora: Blandskog med en del spärrgrenig ek, små talldungar samt gran, asp, hägg, rönn
och sälg. Buskskikt med hassel, en, nypon och måbär. Växter av intresse är prästkrage,
gråfibbla, skogsklöver, liten blåklocka, vårbrodd, blodrot och bockrot.

Kulturhistoria: Små gårdar, små fossila åkrar.

Nuvarande hävd: Måttligt hävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hagar efter större väg vid gårdar som betyder
mycket för landskapsbilden. Små moränholmar med fin flora.

Huvudkriterier (ej rangordnade): C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b f i m

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



60019 Östtuna

Församling: Björskog

Kungsörs kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6594 1509

Totalarea: 21 ha
I
I

Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Stort betesområde i kuperad moränblackig mark vid gårdar och vägar. En
mosaik av blandskogsdungar, betade åkrar och dgödslade öppna fina torrbackar med

I

fornlämningar. Lummig ädellövskog ramar in n,us och hagar till en till talande
landskapsbild.

Naturtyper: Öppen hage, delvis på åkrar och bl'andlövhage.

Vegetatinstyper: Rödvenäng, fårsvingel-torräng, tuvtåteläng samt lövskog.

Flora: Blandlövskog med bj örk, ask, ek, hägg, rönn, lönn, vildapel och asp. Buskskikt
med en, getapel, krusbär, olvon, nypon, fläder, slån och try. Växter av intresse är
vårbrodd, backtimjan, gråfibbla, blodrot, tjärblomster, ljung, liten blåklocka,
lingon, brudbröd, gökärt, revfingerört, bockrot, backnejlika, prästkrage, skogsk
löver, sammetsdaggkåpa, harstarr, ängsvädd, darrgräs och grusstarr.

Kulturhistoria: Järnåldersgravfält, Herrgårdsliknande byggnader från 1800-talet,
stenmur och fossila åkrar.

Nuvarande hävd: Välhävdade nötbetade hagar. Ej hävdade hagar vid inventeringen.

Ingrepp/påverkan: Diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Fint område med många ogödslade och öppna
partier med fin flora. Många små fossila åkrar mellan moränkullar, gravfält och
enskilda gravar. En del fina partier betas tyvärr inte men området är så stort att
djuren i nuvarande antal inte räcker till att upprätthålla en god hävd. Landskapsbilden
är mycket fin och har stor betydelse för den kulturhistoriska helheten.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:4 II

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 27



60020 Borsingby

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Björskog Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6594 1508

Totalarea: 4 ha Naturtyper: TRBUSHAG

Landskap: Hage på moränholme med blandskog i anslutning till gård i ett storskaligt
jordbrukslandskap.

Naturtyper: Annan träd och buskbärande.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng samt löv/barrblandskog.

Flora: Träd av gran, tall, björk, rönn, hägg, ek och asp. Buskskikt av nypon och måbär.
Växter som finns är vårbrodd, skogsklöver, prästkrage, bockrot och liten blåklocka.

Kulturhistoria: Gårdshage med fornlämning( grav).

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete.

Ingrepp/påverkan: Diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage med betydelse för landskapsbilden vid
gården.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



60021 Hälle

Församling: Björskog

Kungsörs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordilnater: 6594 1506

Totalarea: 7 ha Naturtyper: TRBUSHAG
ÖPPENHAG

Landskap: Hagar omkring gårdar och efter vägar. Svagt kuperad moränbunden mark med
blandskog med öppna partier av äldre åkrar som betas.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng samt löv/barrblandskog.

Flora: Träd av tall, gran, björk, asp, rönn, hägg, sälg och oxel. Buskskikt aven.
Växter som förekommer är vårbrodd, gråfibbla, stor blåklocka och prästkrage.

Kulturhistoria: Äldre åkrar, torpbacke och stenmur.

Nuvarande hävd: Hårt nedbetade hagar i södra delen, svagt hävdat i norr. Fårbete.

Ingrepp/påverkan: Diken. Nybyggd villa i en hage.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hagar med visst värde för landskapsbilden
i närheten av gården.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 26



60022 Brottgården

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Församling: Björskog Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6591 1505

Totalarea: 8 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Kuperad moränbunden hage med hällmark, ute i ett småskaligt jordbruksland
skap. Spridda gårdar och mindre vägar ger en ålderdomlig karaktär. Hagar med öppna
ytor omväxlande med blandlövdungar, spärrgreniga ekar och björkhagskaraktär med
inslag av blandlöv.

Naturtyper: Öppen hage och blandlövhage.

Vegetationstyper: Rödvenäng, hällmarktorräng och fårsvingeläng.

Flora: Spärrgreniga ekar efter väg. Björkhage med inslag av asp, rönn, hägg och
vildapel. Växter av intresse är vårbrodd, backnej lika, skogsklöver , Ii ten blåklocka,
blodrot, brudbröd, ändsskallra, prästkrage, bockrot, tjärblomster, backlök och
grusstarr.

Kulturhistoria: Lada, husgrund, två jordkällare, odlingsrösen. Fossil väg och fossila
åkrar.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Diken vid fossil åker.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Trevlig hage med många spår av äldre
aktiviteter. Mycket fin landskapsbild med ett ålderdomligt utseende. Flera fina
indikatorarter som är väl utbredda i hagen.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 25



60023 Gräsnäs

Församling: Björskog

Kungsörs kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6590 1506

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Hage mellan väg och gård. Nästan plan moränbunden hage med en kulle mot
gården. En björkbacke och en liten lärkdunge finns också. Liten fin enbacke på mitten.

Naturtyper: Öppen hage och björkhage.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng och gräslågstarräng.

Flora: Gles och grov björk. Liten lärkdunge. Enbacke. Växter av intresse är vårbrodd,
harstarr, hirsstarr, gråfibbla, liten blåklocka, backtimjan, prästkrage, blodrot,
ljung, lingon, kattfot och tjärblomster.

Kulturhistoria: Hage mellan gård och ett bevarat torpområde med lång kontinui tet och
järnåldersgravfält. Fossil åker.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Ingen gödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: En liten trevlig hage, mager och ogödslad
med flera fina indikatorarter. Fin landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d m

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 24



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

60024 Charlottenberg

Församling: Björskog

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6590 1507

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Svagt kuperad hage mellan j ärnväg och väg vid modern villabebyggelse. Vackra
stenmurar. Blandskogsdungar och öppna ytor på fossila åkrar.

Naturtyper: Öppen hage samt annan träd och buskbärande.

Vegetationstyper: Rödvenäng, Hällmarktorräng och fårsvingeltorräng.

Flora: Träd med tall, asp, björk och gran. Växter som vårbrodd och liten blåklocka.

Kulturhistoria: Stenmurar och fossila åkrar.

Nuvarande beteshävd: Måttligt hävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage med viss betydelse för landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



60025 Lådberga

Församling: Björskog

Kungsörs kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: KYRKA Koordinater: 6590 1508

Totalarea: 22 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagar vid herrgård och annan äldre gård. Kuperad moränbunden mark med
lummiga dungar av blandskog runt bebyggelsen. Öppna torrängar och fossila åkrar. I
syd en vacker björkhage.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng , fårsvingeltorräng , hällmarktorräng och lövv/barr
blandskog.

Flora: Stor vacker björkhage i syd plus ås med blandskog. Runt herrgården blandskog
med björk, gran, tall, lärk, ask, rönn och lönn,dessutom en gles granskog. Buskar
med nypon och en. Intressanta växter är vårbrodd, liten blåklocka, prästkrage,
gråfibbla, natt och dag, tjärblomsster, blodrot, ängsvädd och kattfot.

Kulturhistoria: Herrgård och annan äldre gård från 1700-1800 talet. Stenmurar,
husgrundoch fossila åkrar.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Den kulturhistoriska miljön, den vackra
landskapsbilden och den stora björkhagen med en fin flora gör att hagarna har ett
mycket högt värde.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

Befintligt skydd och pl:aneringsstatus -------....,

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 22



60026 Berg

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Björskog Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: KYRKA Koordinater: 6590 1509

Totalarea: 9 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Helt öppen hage, kuperad med hällar och lägre partier med fossila åkrar
i ett småskaligt jordbrukslandskap. Mycket vackert lövskogslandskap med små
åkervägar.

Naturtyper: Öppen hage.

Veqetationstyper: Rödvenäng, hällmarktorräng, fårsvingeltorräng och tuvtåteläng.
Stora partier med en mosaik av örtrik friskäng, svinrotäng och stagghed.

Flora: Några granar och askar. Buskskikt av nypon, hagtorn och krusbä~. Växter av
intresse är backtimjan, brudbröd, blodrot, prästkrage, kattfot, vårbrodd, knägräs,
ljung, liten blåklocka, låsbräken, backsmörblomma, femfingerört, svinrot, stagg,
blåsuga, jungfrulin, harstarr, gråfibbla, darrgräs, rödkämpar, pillerstarr,
revfibbla, ängsvädd, tjärblomster, vårstarr stor blIåklocka, backnejlika, hirsstarr
och blodnäva.

Kulturhistoria: Odlingsrös, husgrund och fossila åkrar.

Nuvarande hävd: Måttligt hävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Små diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Mycket fin och artrik hage med mosaiker av
vegetationstyper. Viktig lanskapsbild i ett stort småskaligt slättlandskap med en
mosaik av lövdungar . Hage med lång kontinui tet i beteshävd med en tät och fin grässvål.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al B C

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

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



60027 Eknö

Församling: Björskog

Kungsörs kommun

Värdeklass:

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6590 1511

Totalarea: 21 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Kuperade moränholmar med hällar mitt ute i ett stort slättlandskap med
storskaligt jordbruk. Hagar vackert belägna ner mot Arbogaån. Öppna fossila åkrar
och öppna ogödslade partier. Dungar av löv och en del spärrgeniga ekar. på mitten
en stor och fin enbacke.

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage och sötvattenstrandäng.

Vegetationstyper: Rödvenäng, hällmarktorräng, fårsvingeltorräng, örtrik friskäng,
tuvtåteläng, högstarräng och högörtäng.

Flora: Trädskikt med ek, asp, björk, rönn och sälg. Buskskikt med en, nypon, krusbär,
brakved, fläder, måbär och slån. Växter av intrese är brudbröd, bockrot, vårbrodd,
liten blåklocka, piggstarr, gråfibbla, tjärblomster, femfingerört, vårstarr,
blodrot, stagg, knägräs, ormrot, grönvit nattviol, kattfot, gökärt, harstarr,
ängsvädd, backnejlika, stor blåklocka, darrgräs, prästkrage, rödkämpar, hirsstarr
och backlök.

Kulturhistoria: Området tillhör ett historiskt slåtter- och beteshävdat område.
Slåtterängar in på 1900-talet. Källargrund, husgrund samt äldre åker.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Fossila åkrar.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Tre hagar i ett öppet jordbrukslandskap.
Mycket fin landskapsbild. Rikt fågelliv. Täta grässvålar med örtrika, ogödslade
partier med många indikatorarter på lång beteshävd. Nolaobjekt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

Befintligt skydd och pl:aneringsstatus -------....
t
I

Riksobjekt för F



60028 Svarthäll

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Kung Karl Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: DOMÄNF Koordinater: 6588 1512

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Strandbeteshage med moränholmar vid Arbogaån mitt ute i ett öppet
slättlandskap med storskaligt jordbruk. En gammal linbana korsar hagen. Dungar av
blandlöv och en del äldre ek samt en vacker enbacke.

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage och sötvattenstranäng.

Vegetationstyper: Rödvenäng, ört rik friskäng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng,
högörtäng, hällmarkstorräng och högstarräng.

Flora: Trädskikt med ek, bj örk, asp, rönn, hägg, sälg, vildapel och kibbal. Buskskikt
med en, nypon, slån, måbär, try, krusbär och olvon. Växter av intresse är gullviva,
prästkrage, stor blåklocka, skogsklöver, backlök, ormbär, backklöver, vårbrodd,
darrgräs, brudbröd, korskovall , backnej lika, femfingerört, vårstarr , vildlin,
rödkämpar, jungfrulin, gråfibbla, harklöver, backsmörblomma och harstarr. Kalkom
råde.

Kulturhistoria: strandängar som slåttrades in på 1900-talet. Herrgård från 1800
talets början. Gruvdrift. Stenmur.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Invallningsdike i 90 graders vinkel från ån.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Mycket fint strandbete i kalkområde. Vacker
landskapsbild. Viktigt naturhistoriskt område med naturliga översvämmningmarker.
Tät fin grässvål med många indikatorarter på kalkhällar . Viktig fågellokal med många
vadare på våren.

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 länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:18 II



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

KUllg-Sörs kommun

60029 Reutersbergs hästhage

Församling: Kung Karl

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6587 1510

Totalarea: 12 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
SÖTSTRAN
EKHAGE

Landskap: Svagt kuperad ekhage belägen vid Arbogaån i ett stort slättlandskap. Dungar
av ekskog med stort inslag av andra lövträd blandat med öppna partier av ogödslade
torrängar och fossila åkrar.

Naturtyper: Ekhage med en mosaik av blandlöv. Öppen hage och sötvattenstrandäng.

Vegetationstyper: Rödvenäng , fårsvingeltorräng , tuvtåteläng , högörtäng och lövskog.

Flora: Trädskikt av ek, alm, lind, ask, björk, kibbal, sälg, rönn, hägg och vildapel.
Buskskikt med hassel, olvon, hagtorn, slån, try, måbär, en, nypon och getapel. Växter
av intresse är spenört, gullviva, gökärt ormrot, prästkrage, darrgräs, vårstarr,
vårbrodd, brudbröd, grönvit nattviol, gråfibbla, ängsskära, vårärt, ormbär,
trolldruva, stor blåklocka och nässelklocka.

Kulturhistoria: Äldre gård från 1700-talet med karolinska flygelbyggnader. Grund
efter ett sågverk. Äldre fruktträdgård samt fossila åkrar.

Nuvarande hävd: Måttligt nöt- häst- och fårbete.

Ingrepp/påverkan: Invallning. Brett dike fram till sågverksgrunden.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Ekhage som skulle ha betydligt högre värden
om hävden med gallring, röj ning och betning ökades. Blandbete får/nöt (häst) . Viktig
naturhistorisk hage med slåtter in på 1900-talet. Viktig landskapsbild mellan de långa
alleerna upp till kunsgårdarna Svarthäll och Reutersberg . Viktig insekts- och
fågellokal. Rik svampflora med bl ajätteröksvamp.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

NATURRESERVAT Riksobjekt för F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:19 II

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 16



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

60030 Reutersbergshagarna

Församling: Kung Karl

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6587 1509

Totalarea: 14 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
BETESKOG

Landskap: Vackra kuperade hagmarker med många hällar vid gård efter äldre vägar.
Ädellövblandskog med många vackra solitera träd. Stor lång stenmur. Hagar i ett
småskaligt jordbruk efter E3.

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage och betad skog.

Veqetationstyper: Rödvenäng, hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng,
löv/barrblandskog, öppet kärr och alskog.

Flora: Trädskikt med ask, asp, björk, vildapel, ek, rönn, hägg, sälg och al. Buskskikt
med en, slån, hassel, krusbär måbär och try. Växter av intresse är vårbrodd, backlök,
backnejlika, prästkrage, liten blåklocka, gullviva, brudbröd, jungfrulin, backti
mjan, åkervädd och darrgräs.

Kull turhistoria : Äldre gård från 1700-talet med karolinska flygelbyggnader.
Husgrund, stenmur, smedja och torp.

Nuvarande hävd: Välhävdat får och nötbete.

Ingrepp/påverkan: Små diken.

Sammamfattande värdeomdöme om objektet: Intressant betesområde som restaurerades för
tio år sedan, där floran snabbt ökat av indikatorarter. Kultur- och naturhistoriskt
intressanta marker som går att utveckla. Mycket fin landskapsbild som ger gården
herrgårdskaraktär.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:20 III



60031 Skäret

Församling: Björskog

Kungsörs kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6588 1509

Totalarea: 27 ha Naturtyper: EKHAGE
ÖPPENHAG
BLANDHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Svagt kuperat betesområde med grov spärrgrenig ekhage och ett parti med
blandlövskog. Hage vackert belägen vid Arbogaån i ett stort slättlandskap. En mosaik
av små öppna ytor med torr-, frisk- och fuktängar

Naturtyper: Ekhage, blandlövhage, öppen hage och sötvattenstrandäng.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng, högörtäng, lågstar
räng, lövskog och hällmarkstorräng.

Flora: Ekhage med lind, alm, ask, björk, asp, rönn och vildapel. Blandlövskog med
björk, asp, rönn, hägg, sälg och ek. Buskskikt med hassel, en, try, måbär, olvon,
hagtorn, slån, nypon och getapel. En hasselbacke finns i sydost. växter av intresse
är darrgräs, ormrot, kattfot, gökärt, vårbrodd, liten blåklocka, rödkämpar, harstarr,
grönvit nattviol, brudbröd, svinrkot, stagg, ängsvädd, knägräs, stor blåklocka,
prästkrage, gullviva och hirsstarr.

Kulturhistoria: Naturligt översvämmade strandbeten som sedan gammalt kallas för "De
stora skären". Slåtter in på 1900-talet.

Nuvarande hävd: Ekskogen, som är reservat, välhävdat nötbete. Blandlövskogen öster
därom, ett års uppehåll i betningen.

Ingrepp/påverkan: Ingen konstgödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Intressant och utvecklingsbart betesområde
med en rik flora av stort omfång. Ett samråd är på gång. En ny djurhållare har köpt
in naturreservatet med ekskogen. "De stora skären" har en naturhistorisk förankring
i slåtter- och beteshävd. De naturligt översvämmade strandängarna är viktiga
fågellokaler och de grova träden är viktiga för insekterna. Området har stor betydelse
för det rörliga friluftslivet.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

NATURRESERVAT Riksobjekt för F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:8 III



60032 Holma

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Församling: Björskog Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6587 1508

Totalarea: 14 ha Naturtyper: SÖTSTRAN
EKHAGE
TRBUSHAG

Landskap: Strandängsbete med tre moränkullar med blandskog.Naturligt översvämmade
strandängar i ett öppet slättlandskap.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng, ekhage samt annan träd- och buskbärande mark.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng, högstarräng, lövskog,
högörtäng och löv/barrblandskog.

Flora: Ekhage med träd av rönn och hägg. Blandskog med björk, asp, tall, gran, rönn,
hägg, sälg och ek. Buskskikt med en, olvon, nypon, try, slån och hassel. Intressanta
växter är bockrot, gråfibbla, liten blåklocka, backlök, vårbrodd och svartkämpar.

Kulturhistoria: Byn Holma från 1800-talet är en unik orörd by med radbykaraktär.
Odlingsrös och stenmurar.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påvekan: Stort dike. Upplagd sprängsten. Diken vid åkrar.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Betesområde med höga ornitologiska värden.
Avsaknaden av indikatorarter beror på att det sällan finns den typ av flora på
strandängar. Övrigt bete är tätare skogsholmar. Högt värde för den kultur- och
naturhistoriska helhten med den unika byn.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Riksobjekt för F

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:9 II



60033 Gersilla gravfält

Församling: Kung Karl

Kungsörs kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6587 1516

Totalarea: 8 ha Naturtyper: BJÖRKHAG
ÖPPENHAG

Landskap: Björkhage i kuperad moränblockig mark med många enbackar. Kraftledninggata
korsar hagen och gör en del öppna ytor. Hage omgiven av åker. I söder en bäckravin.

Naturtyper: Björkhage och öppen hage.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, hällmarkstorräng, gräslågstarräng,
tuvtåteläng, högörtäng, högstarräng och öppet kärr.

Flora: Björk dominerar med inslag av asp, rönn, hägg, sälg, ek, tall och gran.
Buskskikt med en, nypon, olvon och måbär. Intressanta växter är svinrot, ormrot,
blodrot, blåsuga, prästkrage, harstarr, backnejlika, backsmörblomma, backtimjan~

jungfrulin, kattfot, tjärblomster, brudbröd, kungsljus, vårbrodd, gråfibbla,
harklöver, lingon, ljung, skogsklöver, darrgräs, stor blåklocka, sommarfibbla,
grönvit nattviol, vårstarr, ängskklocka och revfibbla.

Kulturhistoria: Kommunens vackraste hög-gravfält från järnåldern.

Nuvarande hävd: Välhävdat får- och hästbete.

Ingrepp/påverkan: Kraftledningsgata.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage som restaurerades i början av 1980
talet. Många fina indikatorarter har ökat. Mager ogödslad mark. Trevligt strövområde
med omväxlande vegetationstyper med en bäckravin och ett stort hÖ"gJ-gravfäl t. Viktig
landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



60034 Täkten

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VXSTMANLANDS LXN

Värdeklass: 2

Församling: Kung Karl Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6587 1514

Totalarea: 4 ha Naturtyper: BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Långsmalt betesområde på moränrygg som delas av mindre väg. Gles björkhage
med en stor enbacke på mager mark med ljung och lingon. Vid gården blandskog med grov
lind, björk och gran. Småskaligt landskap i väster, i öster skog.

Naturtyper: Björkhage med stor enbacke. Annan träd- och buskbärande mark. Mosaik av
öppna ytor.

Vegetationstyper: Rödvenäng och fårsvingeltorräng.

Flora: Björkhage med enar. Blandskog med lind, björk, tall och asp. Växter av intresse
ärbockrot, liten blåklocka, vårbrodd, brudbröd, prästkrage, ljung, lingon, darrgräs,
blodrot, gråfibbla och femfingerört.

Kulturhistoria: Husgrund.

Nuvarande hävd: Välhävdat fårbete.

Ingrepp/påverkan: Ingen gödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Ovanligt vacker björkhage med många enar på
mager ljungmark som är ogödslad. Hagen har en ålderdomlig karaktär och inger en känsla
av lång beteskontinuitet. Viktig landskapsbild vid gården.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



60035 Granhammar 1

Församling: Kung Karl

Kungsörs kommun

I
i

VärdeJ<:.lass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6587 1513

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Kuperad hage på moränbunden mark i anslutning till byn. Öppna partier med
dungar av blandskog med en bäck på mitten sod ger ett blötare parti. Hage i ett

I

småskaligt landskap med ett ålderdomligt utseende. Vacker enbacke

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

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng, högörtäng koch grä
slågstarräng.

Flora: Trädskikt med bj örk, al, tall, asp, sälg, rönn och hägg. Buskskikt med en och
nypon. Växter av intresse är vårbrodd, harstarr, ängsskallra, gråfibbla, bockrot,
blodrot, hirsstarr, darrgräs, stagg, stor blåklocka och liten blåklocka.

Kulturhistoria: Hage i ansutning till by som vid storskiftet ej splittrades. Tät
bykärna från 1800-talet. Fornlämningar från järnåldern omkring byn. Jordkällare och
fossil åker.

I
Nuvarande hävd: Halva området välhävdat hästbete. Andra halvan, ett års uppehåll i
beteshävd.

Ingrepp/påverkan: Diken och liten jordtäkt.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hagar som skulle kunna ha högre värde. Många
indikatorarter för en svår tillvaro bland buskarna i det ohävdade partiet. Bör hållas
öppet för den kulturhistoriska helheten vid byn. Viktig landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



60036 Granhammar 2

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

I
!

Församling: Kung Karl Topografisk karta: lO G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6587 1513

Totalarea: 11 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
BETESKOG

Landskap: Två hagar som delas med ett småskaligt jordbrukslandskap. Kuperade
moränryggar med äldre skog. Björkhage i norr, kantad med barrskog. Vid Pilhagen i
söder skogsbete plus yngre blandlövhage med björk som dominant. En del öppna ytor
som är under igenväxning.

Naturtyper: Öppen hage, björkhage och betad skog.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng, högörtäng och barr
skog.

Flora: Björkhagar med inslag av asp, rönn och sälg. Barrskog med gran och tall.
Buskskikt med en och nypon. Växter av intresse är vårbrodd, harstarr, prästkrage,
ängsklocka, blodrot, darrgräs, stor blåklocka och liten blåklocka.

Kulturhistoria: By son ej splittrades under storskiftet. Odlingsrös och stenmur.

Nuvarande hävd: Måttligt till svagt hävdat fårbete.

Ingrepp/påverkan: Ingen gödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hagar som är under restaurering. Fin flora
i omgivningarna kommer antagligen att vandra in med ökad hävd efter aktuella
röjningar.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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



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

Kungsörs kommun

60037 Granhamrnar 3

Församling: Kung Karl

värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6587 1512

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hage inklämd mellan barrskogar i en riordsluttning med en bäck som rinner
norrut. Mindre väg delar hagen på mitten. Moränhunden mark med en del öppna ytor med
dungar av blandskog. Alridå längs bäcken.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng och högörtäng.

Flora: TRädskikt med al, björk, sälg, hägg, asp, gran, tall och ek. Buskskikt med
en och nypon. Växter av intresse är gullviva, svinrot, vårbrodd, liten blåklocka,
stor blåklocka, gråfibbla, blodrot, gökärt, prästkrage, darrgräs och harstarr.

Kulturhistoria: Fossila åkrar.

Nuvarande hävd: Välhvdat hästbete.

Ingrepp/påverkan: Små diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage med fina indikatorarter men under
igenväxning från en tidigare period av svag hävd. Liten bäckravin med fint fågelliv.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



60038 Tegeltorp

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Församling: Kung Karl Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6585 1511

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Svagt kuperad hage efter mindre väg i ett småskaligt landskap. Hagen har
90 % öppen mager mark med en liten moränkulle med björk. Stort dike delar hagen på
mitten.

Naturtyper: Öppen hage och björkhage.

Veqetationstyper: Mosaik av rödven-fårsvingel-torräng.

Flora: Trädskikt med björk samt några granar. Buskskikt aven. Växter av intresse
är gråfibbla, gökärt, liten blåklocka, prästkrage, vårbrodd, ljung, bockrot, stor
blåklocka, blodrot och ängsvädd.

Kulturhistoria: Odlingsrös och små fossila åkrar.

Nuvarande hävd: Vähävdat hästbete.

Inqrepp/påverkan: Stort dike på mitten.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Mager ogödslad betesmark med flera spår av
äldre markanvändning, såsom odlingrösoch fossila åkrar. Flera arter skvallrar om lång
kontinuitet.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



60039 Skillingsnäs

Församling: Kung Karl

Kungsörs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: KOMMUN Koordinater: 6590 1519

Totalarea: 3 ha Naturtyper: BLANDHAG

Landskap: Kuperad moränbunden hage inklämd i ett skogsområde strax bredvid
Mälaren.Blandlöv med en del grövre ek och en fossil åker vid en torpgrund. Små vägar
kantar hagen

Naturtyper: Blandlövhage.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng och högörtäng.

Flora: Trädskikt med björk, asp, ek, hägg, rönn, tall, gran, sälg och vildapel.
Buskskiktmed slån, nypon, hassel, måbär try och en. Växter som förekommer är
tjärblomster, prästkrage, backsmörblomma, bockrot, blodrot, vårbrodd, liten
blåklocka, brudbröd, stor blåklocka, harstarr och hirsstarr.

Kulturhistoria: Gammal torpbacke med fossil åker och betesmarker. Fina stenmurar.
Husgrund.

Nuvarande hävd: Välhävdat fårbete.

Ingrepp/påverkan: Äldre brunn.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage som är nyrestaurerad och har fina
möjligheter att få en fin flora. I brynen har en intressant flora överlevt under
betesavbrottet. Värdefull beteshage för den kulturella helheten mellan tre torp.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

Befintligt skydd och pl'aneringsstatus -------...,



60040 Väster Säby

Församling: Torpa

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6589 1519

Totalarea: 5 ha Naturtyper: BLANDHAG

Landskap: Långsmal hage mellan större och mindre vägar, beläget mellan gårdar och
torp. Svagt kuperad moränbunden mark med blandlövskog och en del mindre öppna
torrängar.

Naturtyper: Blandlövhage.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng och högörtäng.

Flora: Trädskikt där björk doninerar med inslag av asp, ek, lönn, ask, hägg, sälg,
rönn, vildapel och klibbal. Buskskikt med en, nypon, slån, olvon och tibast. Flora
av intresse är tjärblomster, gråfibbla, bockrot, kattfot, vårbrodd, liten blåklocka,
stor blåklocka, blodrot, brudbröd och prästkrage.

Kulturhistoria: Husgrund, stenmur och fossil åker. Fin gårdsbilning i öster.

Nuvarande hävd: Måttligt nöt- och hästbete.

Ingrepp/påverkan: Mindre jordtäkt.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Intressant restaureringsobjeKt med fin flora
i omgivningarna som vandrar in varefter hagen öppnas. Området sköts av Kungsörs
naturvårdslag och kommer om några år att ha betydligt högre värden än under
inventeringen. Viktig landskapsbild vid vägar och åkrar. Nola objekt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:43 II



Kungsörs kommun

60041 Malmberga - Väster Ekeby

Församling: Kung Karl

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6588 1518

Totalarea: 29 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
BJÖRKHAG
BETESKOG

Landskap: Stort beteslandskap med 14 beteshagar och 5 gravfäit på kuperad moränbunden
mark i ett småskaligt landskap. Hagarna ligger på moränkullar mellan gårdar och torp.
Björkhagar och blandlövhagar med alkärr samt öppna fina torrängar på hög-gravfält.
Gamla järnåldersvägar sträcker sig genom området mellan gårdarna.

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage, björkhage och betad skog.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng, högörtäng, hällmark
torräng, alskog, öppet kärr, barrskog och lövskog.

Flora: Trädskikt med björk, asp, tall, gran, rönn, hägg, sälg, vildapel, ek, lönn,
klibbal och fågelbär. Buskskikt med hassel, en, nypon, slån, måbär och try. Fältskikt
med bl a tjärblomster, mandelblomma, vårbrodd, gråfibbla, femfingerört, ljung,
lingon, backtimjan, blåsuga, stor blåklocka, grönvit nattviol, jungfru Marie nycklar,
gökärt, jungfrulin, skogsklöver, backnejlika, trolldruva, ormbär, prästkrage,
brudbröd, blodrot, revfibbla, gullviva, vårstarr, backglim, svinrot och darrgräs.

Kulturhistoria: Malmberga radby från nOO-talet med fägata mitt i byn, Äldre
betesmarker med gravfält, stenmurar och odlingsrös. Malmberga gravfält har 125
gravar. Ekeby gravfält, bronsålder fram till yngre järnålde~ med hög-gravfält.
Skeppsättning, domarring, lingrop, fossila hålvägar åkrar.

Nuvarande hävd: Välhävdade häst-, nöt- och fårhagar.

Ingrepp/påverkan: Små diken vid fossila åkrar.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Intressant betesområde med gravfält som
betats sedan järnåldern och med nyrestaurerade hagar som haft betesavbrott ett tiotal
år. Vid restaureringen har floran snabbt etablerats. En j ämn spridning av
indikatorarter finns i hela området. Många spår av äldre markanvändning. Mycket vacker
landskapsbild. Viktigt strövområde och ett utmärkt område att undervisa skolor i våran
historia och markanvändning. Området är skyddat för framtiden som ett j ärnåldersland
skap med fem gravfält och en fornborg(strax söder om hagarna). Rikt fågelliv.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al
Stödkriterier (ej rangordnade): a b

C
d f h i j m

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:24 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 12



)0042 Torpa

Församling: Torpa

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6589 1521

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagar uppdelade i fållor i kuperad terräng med ändmoräner, belägna strax
söder om Torpa kyrka. Gammal j ärnåldersväg begränsar hagen i norr. Söderut sträcker
sig ett slättlandskap. Vacker och viktig landskapsbild med lummiga ädellövträd runt
kyrkan. Öppen mark på fossila åkrar. Lövdungar på ändmoränerna.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng och fårsvingeltorräng.

Flora: Trädskikt med ask, rönn, björk, tall, gran och vildapel. Buskskikt med en,
nypon och getapel. Intressanta växter är prästkrage, bockrot, grusstarr, tjärblom
ster,brudbröd, femfingerört, vårbrodd, liten blåklocka, backtimjan, natt och dag,
gråfibbla och harstarr.

Kulturhistoria: Medeltidskyrka i tämligen orörd kyrkby. Odlingsrös, stenmurar och
fossila åkrar.

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete.

Ingrepp/påverkan: Diken vid fossila åkrar.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage av stor betydelse för landskapsbild och
för ·den kulturhistoriska helheten. Uppdelningen av hagen i fem fållor med vita brädor
stör helhetsbilden något. De långsmala ändmoränerna skulle kunna hysa en rikare flora
med rätt betestid och med en lätt gallring på torrängarna.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 1

I:
I



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

Kungsörs kommun

60043 Hagsta

Församling: Torpa

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6589 1522

Totalarea: 15 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
BETESKOG

Landskap: Ett omväxlande hagmarksområde på kuperad mark med ändmoräner. Skogsbete
i barrskog dominerar med en del öppna ytor av ogödslad hagmark. I öster en stor fin
torräng med många indikatorarter . De öppna partierna närmast bebyggelsen har
betydelse för landskapsbilden.

Naturtyper: Öppen hage, blandlövhage och betad skog.

Veqetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng, högörtäng och barr
skog.

Flora: Barrskog med gran och tall med inslag av björk, asp, sälg, rönn, hägg, ask,
al, ek och vildapel. Buskskikt med en och nypon. Intressanta växter är lingon, ljung,
vårbrodd, gråfibbla, prästkrage, backtimjan, gökärt, kattfot, brudbröd, bockrot,
harstarr, darrgräs, blodrot, nattviol, tjärblomster, liten blåklocka, knägräs,
revfingerört, rödklint, skogsklöveroch nässelsnärja.

Kulturhistoria: Gravar från järnåldern, husgrunder, tkorpbacke, stenmurar, fossila
åkrar, odlingsrös, trädgärdesgård och lada.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Inqrepp/påverkan: Ingen gödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hagmark med mycket betad skog. De mest
inressanta delarna är de öppna ytorna som ligger spridda över hela hagen. Det kan
bli svårt att i framtiden hålla hävd på hela området. De öppna partierna närmast
vägarna innehåller höga kvaliteter och borde även i frantiden hävdas med djur för
den kulturhisoriska helheten. I öster finns en öppen yta med fin tät grässvål på en
stor torräng som har många indikatorarter.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 1



60044 Norrby

Församling: Torpa

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6589 1523

Totalarea: 12 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Fyra hagar i ett småskaligt landskap med skogsholmar och åkrar i en mosaik.
Den södra hagen är en öppen hage på fossila åkrar med ett par ändmoräner med blandskog
på. De övriga tre är halvöppna hagar med odlingsrös och fossila åkrar i en mosaik.
Vacker landskapsbild. I norr en stor backe med pelar-enar.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng och högörtäng.

Flora: Trädskikt med björk, gran, tall, rönn, vildapel, lind, ask, asp, oxel, lönn,
ek och sälg. Buskskikt med en och nypon. Växter av intresse är vårbrodd, tjärblomster,
brudbröd, backglim, liten blåklocka, blodrot, darrgräs, ljung, ormrot, bockrot,
prästkrage, gråfibbla, backtimjan och harklöver.

Kulturhistoria: Odlingsrös , stenmurar och fruktträdgård. Området rikt på fornläm
ningar.

Nuvarande hävd: Välhävdat hårt fårbete på de två mellersta hagarna. Välhävdat hästbete
i söder. Ingen hävd i norr.

Ingrepp/påverkan: Diken vid äldre åkrar. Rikligt med brännässla i hagen närmast Norrby
gård.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hagar med stor betydelse för landskapsbilden.
Många spår av äldre markanvändning och flera indikatorarter som skvallrar om lång
kontinui tet. I norra hagen har med medel från beredskapsverksamheten utförts
gallringar. Tyvärr är stängslen borta, däremot betar hästar på åkrarna bredvid hagen.
Ett samråd behövs så att den ovanliga enbacken med pelar-enar får en beteshävd.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:41 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 2



60045 Öster Säby

Församling: Torpa

Kungsörs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6589 1524

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hage i anslutning till gård, på äldre åkrar med små moränholmar med
blandskog.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng och lövlbarrblandskog.
I
I

Flora: Trädskikt med hägg, rönn, sälg, björk, ask, tall och gran. Buskskikt med slån,
en och nypon. Intressanta växter är bockrot, tjärblomster, gråfibbla, backtimjan,
vårbrodd, brudbröd, ljung, backnejlika och femfingerört.

Kulturhistoria: Husgrund. Området är rikt på fornlämningar.

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete.

Ingrepp/påverkan: Diken.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage som har betydelse för landskapsbilden
vid gården.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 2



60046 Hagstaholm

Församling: Torpa

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6591 1523

Totalarea: 20 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN
TRBUSHAG
BLANDHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Kuperad moränholme i Mälaren. Isöder ett småskaligt mälarlandskap av
ålderdomlig karaktär. En omväxlande hagmark med öppna ytor, täta alkärr, bj örkhagar ,
blandlövhagar och blandskog. Steniga stränder och rundhällar som stupar ned mot
vattnet. I öster en mer madliknande strand.

Naturtyper: Öppen hage, annan träd- och buskbärande mark i en mosaik medbjörkhage,
blandlövhage och betad skog. Sötvattenstrandäng.

Vegetationstyper: -rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng, högörtäng, gräs
lågstarräng, alskog, löv/barrblandskog, barrskog, lövskog, öppet kärr och hällmark
storräng.

Flora: Trädskikt med björk, asp, tall, gran, al, sälg, rönn, hägg, ek, ask, vildapel
och oxel. Buskskikt med en, nypon, slån, olvon, hagtorn, brakved, try, måbär och
getapel. Intressanta växter är jungfrulin, revfingerört, brudbröd, svinrot,
vårbrodd, darrgräs, liten blåklocka, rödkämpar, bockrot, tjärblomster, gråfibbla,
ängsskallra, stor blåklocka, grusstarr, prästkrage, hirsstarr, harstarr, blåsuga,
kattfot och nattviol.

Kulturhistoria: Hagstaholm har en ålderdomlig karaktär med känsla av lång
beteskontinuitet. Stenmur.

Nuvarande hävd: Svagt hävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Ingen gödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Ett unikt betesområde ute i Mälaren med många
vegetationstyper och mycket högt värde för landskapsbild, rörligt friluftsliv,
insekts- och fågelliv och för en fin flora. Området är under igenväxning med för svag
hävd. Med ökad hävd, röjning och gallring skulle hagen få en unik bredd med de olika
naturtyper och vegetationstyper från torr till våt vegetation. Det gynnsamma läget
med närheten till Mälaren bör gynna en rik flora.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:37 II



60047 Torpsten

Församling: Torpa

Kungsörs kommun

I

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6586 1523

Totalarea: 5 ha Naturtyper: TRBUSHAG

Landskap: Fornborg på hög hällmark med sluttningsmark med blandskog vid ett småskaligt
landskap.

Naturtyper: Annan träd- och buskbärande mark.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, hällmarkstorräng, barrskog, löv
skog och löv/barr-blandskog.

Flora: Trädskikt med asp, björk, tall, gran, ek, rönn, hägg och vildapel. Buskskikt
med nypon, en och måbär. Intressanta växter är backnej lika vårbrodd, bockrot ,
tjärblomster, darrgräs, brudbröd, ljung, harklöver, backtimjan, kattfot, gråfibbla,
lingon, prästkrage och stor blåklocka.

Kulturhistoria: Fornborg från järnåldern.

Nuvarande hävd: Svagt hävdat hästbete.

Ingrepp/påverkan: Ingen gödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: En ovanlig betesmark med bete inne i en
fornborg. Inne i borgen finns en del öppna partier med torrängar . Det är huvudsakligen
där indikatorarterna finns. Välkänt utflyktsmål. En del aspsly måste röjas snarast
inne i borgen.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:46 II

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 3



60048 Forsuma

Församling: Torpa

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6586 1524

Totalarea: 34 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Stort betesområde längs ett· vattendrag med sumpigt område. Kuperas
moränbunden mark med bete på fossila åkrar och en del öppna naturliga ängar. Skogsbecte
i barrskog samt björkkärr och en del moränhlmar med blandskog.

Naturtyper: Öppen ~age, björkhage och annan träd- och buskbärande betad skog.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, högörtäng, tuvtåteläng, barrskog
och lövskog.

Flora: Trädskikt med tall, gran, asp, bj örk, rönn, hägg, sälg och vildapel. Buskskikt
med nypon, en, slån, måbär och berberis. Intressanta växter är ängsskallra,
prästkrage, harstarr, vårbrodd, blodrot, bockrot, revfingerört, stor blåklocka,
brudbröd, liten blåklocka, tjärblomster, gråfibbla och backnejlika.

Kulturhistoria: Gravar.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Stort betesområde på äldre åkrar och i skog.
En del mindre ytor bl a vid gravarna hyser en fin flora. Viktig landskapsbild och
fågellokal.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 3



60049 Torpunga

Församling: Torpa

Kungsörs kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NO

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6584 1525

Totalarea: 23 ha Naturtyper: BJÖRKHAG
ÖPPENHAG

Landskap: Kuperad ytmoränrik mark med stora öppna ytor med moränkullar med björk.
Hage i anslutning till gård. Mycket vacker ålderdomlig landskapsbild av herrgård
skaraktär.

Naturtyper: Öppen hage och björkhage i mosaik.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng och tuvtåteläng.

Flora: Björken dominerar med inslag av asp, rönn, ask och ek. Buskskikt med nypon,
en och krusbär. Intressanta växter är bockrot , prästkrage, Ii ten blåklocka,
backnejlika, tjärblomster, vårbrodd, gråfibbla och backglim.

Kulturhistoria: Herrgårdslandskap med säteri från 1600-talet. Järnåldersgravfält.
Rösen från bronsåldern. Fägata, stenbro och många små fossila åkrar.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: en sällsynt vacker hagmark med ålderdomlig
karaktär. Många spår av äldre markanvändning. Viktig landskapsbild för den
kultuhistoriska helheten vid den gamla gården. En viss utarmning av floran kan tyda
på gödsling, annars troligen hage med lång kontinuitet.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 4



60050 Lund

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Kung Karl Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6584 1516

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Liten kuperad hage vid ett torp mellan skogsområden. En del fossila åkrar
och dungar av blandskog.

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

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng och högstarräng.

Flora: Trädskikt med gran, tall, al, björk, asp, lönn och rönn. Enbuskar. Växter
av intresse är bockrot, liten blåklocka, jungfrulin, prästkrage, darrgräs, vårbrodd,
ljung, lingon och ängsskallra.

Kulturhistoria: Husgrund.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage belägen vid ett skogstorp. I sydkanten
finns en tät fin flora av indikatorarter . En viss betydelse för landskapsbilden vid
torpet.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 60:31 III



60051 Ängsberg

Församling: Kung Karl

Kungsörs kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6585 1519

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Kuperad moränbunden mark i sydläge vid gård. En del öppna ytor med fossila
åkrar. Moränholmar med blandskog. Söderut ett småskaligt landskap. Bäck med aIridå.

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

Veqetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng och tuvtåteläng.

Flora: TRädskikt med gran, björk, tall, asp, al och rönn. Enbuskar. Växter av intresse
är bockrotm darrgräs, gökärt, vårbrodd, litenblåklocka och gråfibbla, alla funna på
en torrbacke i söder.

Kulturhistoria: Odlingsrösen.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Inqrepp/påverkan: Stort dike på mitten(rätad bäck).

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage med betydelse för landskapsbilden mellan
gården och det öppna småskaliga landskapet i syd.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



60052 Herrdal

ÄNGS:"" OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Kung Karl Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: ENSKILD Koordinater: 6583 1519

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Tre små hagar i ett småskaligt landskap. Två i syd helt öppna moränbackar.
Inorr björkhage och en fossil åker som betas.

Naturtyper: Öppen hage och björkhage.

Vegetationstyper: Rödvenäng och fårsvingeltorräng.

Flora: Björken dominerar med inslag av rönn och asp. Enbuskar. Intressanta växter
är gökärt, liten blåklocka, gråfibbla, bockrot, vårbrodd och ängsvädd.

Kulturhistoria: Stenmur och odlingsrös.

Nuvarande hävd: Välhävdade nötbetade hagar.

Ingrepp/påverkan: Kvävegynnad lågrnark.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Hage med betydelse för landskapsbilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



60053 Stora Lövnäs

Församling: Kung Karls

Markägarkategori: ENSKILD

Totalarea: 1 ha

Kungsörs kommun

Värdeklass: 3

Topografiska kartan: 10G

Koordinater:

Naturtyper: TRBUSHAG

Landskap: Liten hage i norrsluttning mellan väg och åker i ett småskaligt landskap. Blandskogha
ge som sakta är under igenväxning.

Naturtyp: Annan träd- och buskbärande hagmark.

Vegetationstyper: Rödvenäng och fårsvingeltorräng.

Flora: Trädskiktet består av tall och björk. I buskskiktet hittar man en. Flora av intresse är vår
brodd, prästkrage, ängsvädd, darrgräs, gökärt, kattfot, svinrot, knägräs, brudsporre, liten blåklocka,
harstarr, hirsstarr, nattviol och jungfru marie nycklar.

Kulturhistoria: Fina indikatorarter skvallrar om lång kontinuitet i beteshävden.

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete och nötbete.

Ingrepp/påverkan: Ingen konstgödsling.

Sammanfattande värdeomdöme: Liten säregen hage med tät grässvål, vilken innehåller mycket
orkidee'r, svinrot, ängsvädd och darrgräs. Viktig landskaspbild mellan vägen och gården i ett små
skaligt jordbrukslandskap.

Huvudkriterier (ej rangordnade);
Stödkriterier (ej rangordnade): a h i j

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



60054 Fagerhult

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Kung Karl Topografisk karta: 10 G NV

Mark~garkategori: ENSKILD Koordinater: 6581 1520

Totalarea: 15 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BETESKOG·

Landskap: Långsmalt betesområde omkring gård och åkrar. Skogsbete och helt öppen,
plan mark med fukt-, frisk- och torrängar i en mosaik. Viktig landskapsbild i ett
småskaligt landskap.

Naturtyper: Öppen hage och betad skog.

Veqetationstyper: Rödvenäng, fårsvingeltorräng, tuvtåteläng, högörtäng, gräslåg
starräng, stagghed och barrskog.

Flora: Trädskikt med gran, tall, rönn, asp och björk. Enbuskar. Intressanta växter
är stagg, kattfot, vårbrodd, prästkrage, ljung, liten blåklocka, darrgräs, åkervädd,
ängsvädd, harstarr, hirsstarr, blodrot och ängsull.

Kulturhistoria: En unik mosaik av torräng-stagghed-gräslågstarräng med fyra arter
som dominerar och skvallrar om en lång kontinuitet, kattfot, darrgräs, ängsvädd och
stagg. Odlingsrös, stenmur och fossil åker.

Nuvarande hävd: Måttligt nötbete.

Inqrepp/påverkan: Ingen gödsling.

Sammanfattande värdeomdöme om objektet: Mycket säregen mosaik av vegetationstyper.
Stort, orör, t ogödslat och magert betesområde med lång kontinui tet. Viktig
landskapsbild.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al B C

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

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

I
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