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Izwenter.1ng av 1Jngs-och hagmarker

under samnaren 1989 har Jenny IDnnstad inventerat ängs- och hag
marker i Köpings kamum. Syftet med inventeringen är att ge ett
bra kunskapsunderlag i m:Detet med att bevara markslag san idag
är starkt hotade.

under inventeringen besöktes sanmanlagt 112 objekt. Av dessa är
10 av klass I, 22 av klass II, 69 av klass III och 11 tillhör
klass Ö (övriga). Objektens storlek varierar nellan 1 till 16
ha. Medelytan är ca 4 ha. 'Ibta1t utgör de inventerade ängs- och
hagmarkerna en areal på 501 ha. .h

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

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

* förteckning över samtliga objekt i länet
hänvisas till del lav den här redovisningen, Ängs- och
hagmaJ:ker V'åstmanlands län (länsstyrelsens infcmaatiaDsserie nr
5 1992) och till natw:vårdsverkets handbok, Inventering av ängs
och hagmarker 1987.
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KÖPING

Avrinningsanråde: Arlx>gaån, Hedsträmen, Köpingsån och Mälaren

Stora delar av Köpings kcmmm kännetecknas av det öWna jord
brukslandskapet• De ängs- och hagnarker san återstår uopr vikt
iga inslag i landskapet framförallt i de större dalgångarna samt
vid Mälaren. .

Skogsmarkerna utcj)rs huvudsakligen av barrskogar. Det är främst
i anslutning till bebyggelsen i ådalarna samt på slättanrådet
san inslag av lövträd förekanner. vid Mälaren finns på flera
håll ädellövskogar.

Onråden med rik järnåldersbygi är i huvudsak lokaliserade till
nuvarande jordbrukspartier. Slättlandskapet, avbrutet av mindre
höjdpartier med betesmarker, skog eller bebyggelse, är alltså en
äldre kultw:bygd san kontinuerligt har brukats från järnålder
fram till idag. De ännu äldre fynden, från stenålder, är nära
knutna till vatten. Vid Skedvisjän, där strändema ligger på re
lativt hög höjd har man fuImit talrika stenåldersfynd.

öppet jordbrukslandskap är även vanligt förekcmnande längs åar
och sjöar. I dalgångarna och kring sjäama har uppodlingen i en
del fall skett senare - under medeltiden eller ännu längre fram
i tiden. En annan typ av öppet kulturlandskap är herrgårdsland~

skapet vid Mälaren san karaktäriseras av stora obrutna åkrar och
alle'er san leder fram till herrgården.

Den traditionella jordbruksbebyggelsen, san oftast kan dateras
till 1700- och 1800-talen, är utmärkande för det öppna jord
brukslandskapet an man undantar herrgårdsanrådena.

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



samtliga I/ngs- och bagmarksobjekt i KlSpings Jcarmun av klass I,
II och III:

Objekt Klass Naturtyp(er) Area Urvalskriterier
(ha)

83001 Ombrobäcken 2 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhi
83002 Stegrind 2 TRBUSHAG 3 A1C abdhi
'83003 Torp 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi

TRBUSHAG
83004 Rabobäcken 2 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhi

SÖTSTRAN
83005 Släta 3 TRBUSHAG 1 Al adhi
83006 Nordväg 3 ÖPPENHAG 10 A1C abdfhi

BLANDHAG
83007 Staffansbo 3 ÖPPENHAG 2 A1C abdhi

BLANDHAG
83008 S Valla 3 ÖPPENHAG 2 A2C abdhi

BLANDHAG
83009 Sticklinge 2 ÖPPENHAG 7 A1C abdfhi

TRBUSHAG
83010 Laggby ÖPPENHAG 10 A1BC abdefhi

BJÖRKHAG
TRBUSHAG

83011 Gustavsberg 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi
TRBUSHAG

83012 Vägtorpet 3 ÖPPENHAG 2 Al adhi
83013 Gässlinge 3 ÖPPENHAG 5 A1C abdfhi

BJÖRKHAG
TRBUSHAG

83015 Äbro 3 BJÖRKHAG 3 A1C abdhi
TRBUSHAG

83017 St. Forsby 3 ÖPPENHAG 1 Al adhi
83018 Ekensberg 3 ÖPPENHAG 1 C abhi

TRBUSHAG
83020 Frosta 3 ÖPPENHAG 12 A1C abdfhi

BJÖRKHAG
83021 V. Vreta 2 ÖPPENHAG 5 A1C abdfhi

BJÖRKHAG
83023 Raglunda 2 ÖPPENHAG 2 Al adhi
83024 Häll t una 3 ÖPPENHAG 2 A1C abdhi

TRBUSHAG
83025 Nibble 3 ÖPPENHAG 1 C abhi
83026 Djurgårdslund 3 ÖPPENHAG 6 A2C abdfhi

BJÖRKHAG
TRBUSHAG

83027 Ullvi 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi
BJÖRKHAG

83028 Husta 3 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhi
TRBUSHAG

83030 Odelbo 3 ÖPPENHAG 14 A1C abdfhi
TRBUSHAG
SÖTSTRAN

83031 Svegskogen 3 ÖPPENHAG 8 A1C abdfhi
BLANDHAG
TRBUSHAG

83032 Stäholm 3 ÖPPENHAG 2 Al adhi
83033 Lindbacken 1 ÖPPENHAG 5 A1C abdfhi

TRBUSHAG
83034 Västersörby 3 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhi

TRBUSHAG



83035 Björkhem ÖPPENHAG 3 A1e abdhi
TRBUSHAG

83036 Lundberga 3 TRBUSHAG 2 A1e abdhi
83037 Furberga 1 ÖPPENHAG 5 A1e abdfhi

TRBUSHAG
83038 Furberga 2 ÖPPENHAG 2 A1e . abdhi
83039 Nasta 3 ÖPPENHAG 4 A1e abdhi

BLANDHAG
TRBUSHAG

83040 ytterskälby 1 ÖPPENHAG 3 A1e abdhi
TRBUSHAG

83041 Hogsta 2 ÖPPENHAG 7 A2e abdfhi
TRBUSHAG

83043 Avhulta 3 ÖPPENHAG 12 A2e abdfh o
TRBUSHAG
BLANDHAG
SÖTSTRAN

83046 Tavsta 3 ÖPPENHAG 2 A1e abdhi
BLANDHAG
TRBUSHAG

83047 Hovgården 3 ÖPPENHAG 4 A1e abdhi
83048 Ekeby 1 ÖPPENHAG 11 A1e abdfhi
83049 Erikslund 3 ÖPPENHAG 2 A2e abdh

TRBUSHAG
83050 Anneberg 3 ÖPPENHAG A1e abdhi

TRBUSHAG
83051 Östhamrakullen 3 ÖPPENHAG 7 A1e abdfhi

TRBUSHAG
83052 Östhamra 3 BJÖRKHAG 1 A1 . adhi
83053 Sörhamra 3 ÖPPENHAG 10 A2e abdfh

BJÖRKHAG
TRBUSHAG

83054 Blåsenberg 3 ÖPPENHAG 4 e abhi
EKHAGE
BLANDHAG

83055 Norrsylta 3 ÖPPENHAG 2 A1e abdhi
BJÖRKHAG

83056 Lövtorpet 2 ÖPPENHAG 4 A1e abdhi
BJÖRKHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

83059 ÖVerriket 3 ÖPPENHAG 6 A2e abdfh
BJÖRKHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

83060 Lia 3 ÖPPENHAG 3 A2Be abdeh
TRBUSHAG

83061 Munktorp 3 ÖPPENHAG 4 A1e abdhi
TRBUSHAG

83062 Norra Rasgärde 2 ÖPPENHAG 4 A1e abdhi
BJÖRKHAG
BLANDHAG

83063 Kansta ÖPPENHAG 8 A1Be abdefhi
TRBUSHAG

83064 Litsberga 3 ÖPPENHAG 3 A2e abdhi
83065 Sillsta 2 TRBUSHAG 2 A1e abdhi
83066 Häljesta 3 ÖPPENHAG 1 A2e abdh o
83067 Grömsta 2 BJÖRKHAG 3 Al adhi
83068 Rämsta 3 ÖPPENHAG 7 Ale abdfhi

TRBUSHAG

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



83069 Lilla Rocklunda 1 ÖPPENHAG 7 A1C abdfhi
BETESKOG

83070 Rocklunda 2 ÖPPENHAG 14 A1C abdfhi
TRBUSHAG

83071 Kölsta 2 (jPPENHAG 3 A1C abdhi
TRBUSHAG

83072 Stulsta 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi
TRBUSHAG

83073 Kölstaån 3 ÖPPENHAG A1C abdhi
SÖTSTRAN

83074 Karlskog 3 ÖPPENHAG 2 A1C abdhi
83075 Målarhagen 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi

BJÖRKHAG
TRBUSHAG

83076 Kulinge 3 BJÖRKHAG S A1C abdfhi
TRBUSHAG

83077 Valstaån 3 ÖPPENHAG S A1C abdfhi
SÖTSTRAN

83078 Hättsta S 2 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi
TRBUSHAG

83079 Hättsta N 3 ÖPPENHAG S A1C abdfhi
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

83081 Vassbro 2 ÖPPENHAG 10 A1C abdfhi
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

83082 Xngen 3 ÖPPENHAG 11 A1C abdfhi
BLANDHAG
TRBUSHAG

83083 Södra Rönningen 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi
TRBUSHAG

83084 Guttsta Östergården 2 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhi
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

83085 Lugnet 3 ÖPPENHAG 6 A1C abdfhi
BLANDHAG
SÖTSTRAN

83086 J.sby 3 ÖPPENHAG 1 A2C abdh
83087 ÖVerberga 2 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi

BJÖRKHAG
TRBUSHAG

83088 Bolströ 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi
BJÖRKHAG

83089 l<ilarna 3 BJÖRKHAG 1 A1C abdhi
83090 Våsjö 3 ÖPPENHAG 10 A2C abdfh
83091 Västlandaholm 3 BLANDHAG 8 A2C abdfhi

TRBUSHAG
SÖTSTRAN

83092 Boda 3 ÖPPENHAG 9 A1C abdfhi
BLANDHAG
TRBUSHAG
SÖTSTRAN .

83093 Bäcktorp 3 ÖPPENHAG 3 A1C abdhi
TRBUSHAG

83094 Bjurnäs 3 BLANDHAG 5C abfhi
TRBUSHAG

83095 Skedviby 2 ÖPPENHAG 2 Ale abdhi
BJÖRKHAG

83096 Karlslund 3 ÖPPENHAG 1 A1C abdhi
TRBUSHAG



SÖTSTRAN
83097 Laksta 3 SÖTSTRAN 1 A1C abdhi
83098 Börilsbo 3 ÖPPENHAG 4 A1C abdhi

BJÖRKHAG
TRBUSHAG

83099 Skräddartorp 3 TRBUSHAG 1 A2 adhi
83100 Spaboda 2 SÖTSTRAN 4 A1C abdhi
83101 Ire 1 ÖPPENHAG 1 A1C abdhi

TRBUSHAG
83102 Ire 3 ÖPPENHAG 2 A1C abdhi

BJÖRKHAG
83103 Ire 3 TRBUSHAG 1 A1C abdhi
83104 Svan 2 ÖPPENHAG 5 A1C abdfhi

BJÖRKHAG
SÖTSTRAN

83105 Hörnberga 3 BJÖRKHAG 2 C abhi
83106 Salsta 3 ÖPPENHAG 4 A2C abdh

TRBUSHAG
83107 Ekeby 2 BJÖRKHAG 5 A1C abdfhi

TRBUSHAG
83108 Bro kyrka 3 ÖPPENHAG 11 A2C abdfh

BLANDHAG
83109 Gillsta ÖPPENHAG 8 A2C abdfh

BJÖRKHAG
83110 Ytterberga 3 ÖPPENHAG A1C abdhi

BLANDHAG
83111 Kröcklinge 3 BLANDHAG 3 A2C abdhi

TRBUSHAG
83112 Valla 3 BJÖRI<HAG 16 A1C abdfhi

BLANDHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Antal objekt: 101



SIIllltliga objekt i KtSpings Jcarmun san tillhBr klass ij
(lJvriga, oklBSSllde):

Objekt Naturtyp(er) Area Urvalskriterier
(ha)

83014 Lindgården TRBUSHAG 5 afhi
83016 Sundänge BJÖRKHAG 1 ahi
83019 Drottning Gunillas backe TRBUSHAG 3 ahi
83022 Ströbohög ÖPPENHAG 1 h o83029 Husta BJÖRKHAG , ahi
83042 Torsviken SÖTSTRAN 2 A2 adh
83044 Eke ÖPPENHAG 3 bdh

TRBUSHAG
83045 Dåvö-Hovgården ÖPPENHAG 10 bdfh

TRBUSHAG
83057 Paradiset ÖPPENHAG 3 C abi
83058 Sörtå ÖPPENHAG 1 abi
83080 Lärsäter BJÖRKHAG 1 ahi

Antal objekt: 11



83001 Ombrobäcken

Församling: Himmeta

Köpings konunun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6593 1502

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: I Ombrobäckens dalgång ligger två större åkerholmar som betas. Holmarna
är kuperade och berget går i dagen på några ställen.

Naturtyper: Den västra hagen är öppen med några enstaka träd. Den östra hagen består
huvudsakligen aven stor skogklädd moränkulle, men flera öppna områden finns också.
Enbuskrnarker finns i skogskanten.

Veoetationstyper: Hagmarkerna är mycket varierande och vegetationstyperna flera. Det
floristiskt intressantaste partiet ät en liten örtrik friskäng med stort inslag av
svinrot. Andra öppna vegetationstyper är rödvenäng , tuvtåteläng , lågstarräng ,
högörtäng, fårsvingeltorräng och hällmarksäng. Den skogklädda marken består av
barrblandskog och tallskog.

Flora: Trädskiktet består av tall, gran, björk, asp och rönn. Fågelbär finns också.
I buskskiktet finns en och nypon. I friskängen växer bland annat svinrot, jungfrulin,
blåsuga och skogsklöver. På magrare mark finns stagg, kattfot, backnejlika och
slåtterfibbla. Slåtterfibblan har här sin talrikaste förekomst i kommunen. I
fuktigare partier finns ängsull, darrgräs, blåsstarr och plattstarr.

Kulturhistoria: I den västra hagen finns en gammal stengärdesgård och en ängshölada.
Enligt kulturminnesvårdsprogrammet finns det gott om väl bevarade ängslador i
trakten.

Nuvarande hävd: Vid besöket betade kvigor i den västra hagen. I den östra hagen betas
marken av hästar. Hävden är måttlig-god.

Inorepp/påverkan: Inga förfulande ingrepp finns.

Sammanfattande värdeomdöme: De två betesmarkerna vid Ornbrobäcken är mycket va
rierande och flera vegetationstyper finns representerade. Hagarna är också flo
ristiskt värdefulla. Betestrycket bör dock ökas.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 50



83002 Stegrind

Församling: Himmeta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6594 1504

Totalarea: 3 ha Naturtyper: TRBUSHAG

Landskap: Betesmarken vid Stegrind ligger i utkanten av ett åkerlandskap. Hagen ligger
i anslutning till ett för området stort skogsområde. Marken utgörs huvudsakligen av
morän och berget går i dagen med relativt höga knallar.
Naturtyper: Hagen är till större delen skogklädd men några stora öppna partier finns
också. Brynen där emellan utgörs avenbuskmark.

Vegetationstyper: Den skogklädda delen utgörs av barrskog. Inne i skogen finns ett
litet fastmattekärr. De öppna markerna utgörs av rödvenäng och tuvtåteläng. Partier
av hällmarksäng och lågstarräng täcker mindre arealer.

Flora: Trädskiktet består av triviala trädslag samt ek och lönn. I buskskiktet finns
nypon och krusbär. Blåsuga, kattfot, svartkämpar , backsmörblomma, svinrot och
skogsklöver växer i fältskiktet. I kärret växer jungfru Marie nycklar. Floran är
artrik men oftast individfattig.

Kulturhistoria: Inne i hagen finns en gammal husgrund samt några rösen.

Nuvarande hävd: Bete sker med häst och nöt. Områdets öppna marker är välhävdade.

Ingrepp/påverkan: På tuvtåtelängen framme vid vägen ligger det gammal halm.

Sammanfattande värdeomdöme: Betesmarken är en typisk representant för hagar i
Svealands sprickdalslandskap, med stor variation när det gäller vegetationsty
per.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83003 Torp

Församling: Himmeta

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6595 1501

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Betesmarken ligger i Svealands sprickdalslandskap i anslutning till en
stor bergknalle. Stora hällar finns i hagens norra del. Öster om hagen ligger en
ohägnad moränkulle som med största sannolikhet betats tidigare men som lämnats. Denna
hage har nu röjts/gallrats.

Naturtyper: Den flacka marken är öppen och resten är trädbärande.

Vegetationstyper : Den trädbärande marken utgörs av blandskog med de vanligaste barr
och lövträden. En ren aspdunge finns också. På den öppna marken finns; rödvenäng,
friskäng dominerad av örnbräken,. tuvtåteläng och lågstarräng . Vid berghällarna finns
fårsvingeltorräng och hällmarksäng. Den röjda skogen består av blandskog.

Flora: Trädskikt med björk, gran, tall, asp, rönn, och hägg. Buskskiktet är klent
utvecklat. Det består av enbuskar och brakved. Blåsuga, bockrot, tjärblomster och
prästkrag växer i hagens fältskikt. Den trädbärande marken är under våren en vacker
vitsippsbacke. I den röjda skogen växer slåtterfibbla.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete, skogspartierna är något sämre hävdade.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan på dEm flacka och öppna marken. En stor
kraftledningsgata går genom hagen.

Sammanfattande värdeomdöme: Betesmarken vid Torp är välhävdad och har ett varie
rande trädskikt. Den svaga gödselpåverkan inverkar dock menligt på floran,
vilket resulterar i en individfattig hagmarksflora. Den skogsklädda moränhöjden
har förutsättningar att bli en hyfsad hagmark om bete återinförs.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 48

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



83004 Rabobäcken

Försa~ling: Himmeta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1501

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN

Landskap: I den sydligaste delen av skogslåglandet ligger Rabobäckens dalgång. Längs
bäcken finns ett antal betesmarker.

Naturtyper: Öppen betesmark. I anslutning till bäcken finns sötvattenstrandäng.

Vegetationstyper: Rödvenäng och hällmarksäng. Vid bäcken förekommer högörtäng.

Flora: I de restaurerade delarna finns det ett busk- och slyskikt aven, asp och björk.
I trädskiktet växer enstaka stora aspar och björkar. Området är nyröjt och floran
är inte så rik ännu. Stora chanser finns dock att floran kommer att utvecklas i en
positv riktning. Under besöket hittades bland annat vanlig låsbräken, vitmåra och
prästkrage.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Bete med kvigor. Hävden är i huvudsak måttlig. Betestrycket får gärna
ökas.

Ingrepp/påverkan: Spår av röjningen i form av högar med grenar och kvistar.

Sammanfattande värdeomdöme: I Rabobäckens dalgång finns både naturlig och kulti
verad fodermark. Delar av hagen har nyligen öppnats för bete på nytt och floran
kan komma att utvecklas. Längs bäcken finns det partier med sötvattenstrandäng,
vilket inte är vanligt för kommunen. Hagarna har stor betydelse för landskaps
bilden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:40 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 45



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

Köpings kommun

83005 Släta

Församling: Himmeta

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6596 1501

Totalarea: 1 ha Naturtyper: TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger i gränsområdet mellan Svealands sprickdalslandskap och
skogslåglandet. Hagen består aven stor bergknalle. Marken är torr-frisk.

Naturtyper: Hagen är trädbärande.

Vegetationstyper : På de torrare partierna finns tallskog och där nedanför finns gles
blandskog.

Flora: Trädskiktet domineras av tall. I övrigt finns gran, björk, asp, rönn, ask och
hägg. I buskskiktet växer enbuskar och nyponros. Örtfloran hyser inga arter som kräver
mycket ljus och välhävdade marker. I hagen växer endast ordinära arter som liten
blåklocka, vitmåra, gökärt, fyrkantig johannesört och bockrot.

Kulturhistoria: Rester aven stengärdesgård.

Nuvarande hävd: I huvudsak måttligt hävdat. Bete med nöt.

Ingrepp/påverkan: Ett ställe med svag gödslingspåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagens naturvärden är relativt ordinära på grund av
det täta trädskiktet och den måttliga hävden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

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



83006 Nordväg

Församling: Himmeta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6596 1502

Totalarea: 10 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Hagmarkskomplexet ligger i utkanten av Svealands sprickdalslandskap.
Bitvis är terrängen mycket blockig. Berghällar går i dagen på flera ställen. Marken
är torr-våt. Området är småkuperat.

Naurtyper: Öppen och övrig trädbärande betesmark dominerar. I norr finns en
blandlövhage med asp och björk. I området finns det också kultiverad fodermark i form
av gammal åkermark som nu betas.

Vegetationstyper: Hagen som ligger väster om vägen är mångformigast. Där finns
barrskog, blandskog och bj örkaspskog. De öppna markerna innehåller hällmarksäng och
rödvenäng . På den gammla åkermarken finns det tuvtåteläng , högörtäng och lågstarräng .

Flora: Trädskiktet är rikt, det består av tall, gran, lärk, björk, asp, rönn, lönn,
ask, vildapel, hagtorn, hägg och fågelbär. I buskskiktet finns: nypon, krusbär och
syren. Med hänseende på örtfloran så är den västra hagen intressantast. Där finns
många betesindikatorer bland örterna; backtimjan, slåtterfibbla, vitmåra, svartkäm
par, kattfot, tjärblomster och gåsört för att nämna några. Dessutom finns blåsuga
, både den normalfärgade och den rödrosa varianten. Populationerna är individfattiga.
Örtfloran är liknande i de två andra hagarna men inte lika rik.

Kulturhistoria: Ett järnåldersgravfält och en gammal husgrund finns i den nordöstra
hagen.

Nuvarande hävd: Hagarna är väl-måttligt hävdade med nöt och häst. I den västra hagen
har röjningar i trädskiktet nyligen utförts.

Ingrepp/påverkan: Grewnar och dylikt från röjningen ligger kvar och en mindre skrothög
finns i den västra hagen. I övrigt inga ingrepp.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmarken är mångformig och hyser flera värdefulla
hagmarksväxter. Förekomsten är dock enstaka och spridd.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



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

Köpings kommun

83007 Staffansbo

Församling: Hirnmeta

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1501

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Hagen ligger på mälarslätten i ett större moränområde. Berget går i dagen
på några ställen. Marken är torr-frisk och området är småkuperat.

Naturtyp: Blandlövhage med några större öppna partier i sydost.

Veqetationstyper: Lövskog med inslag av några få barrträd. Små dungar med asp och
björk. Öppna delen består av rödvenäng med bitvis mycket örnbräken.

Flora: Trädskiktet domineras av björk, asp och lönn. I övrigt finns; tall, gran, rönn,
hägg och hagtorn. I buskskiktet finns en och brakved. Backtimjan, kattfot, vitmåra,
gökärt, käringtand och skogsklöver växer i fältskiktet.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Betestrycket bör ökas, i halva hagen är hävden bara måttlig. Övriga
delar är bra hävdade. Bitvis finns en hel del sly. Bete med häst.

Inqrepp/påverkan: Bitvis svag gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmarken har relativt små öppna ytor och det är
till denna areal som hagmarksarterna är knutna.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83008 S Valla

Församling: Himmeta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6595 1503

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Hagen ligger i skogslåglandet söder om Norrlandsgränsen och den naturliga
fodermarken utgörs av små moränkulIar och hällmarker i en större hage med kultiverad
fodermark.

Naturtyper: Öppen betesmark.

Vegetationstyper: Rödvenäng, fårsvingel-torräng och hällmarksäng.

Flora: Några enstaka träd finns i hagen; tall, rönn och hägg. Örter av intresse är
backglim, tjärblomster, backsmörblomma, svartkämpar, vitmåra, gulmåra och flockfib
bla.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Bitvis svag gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: Den lilla höjden med naturlig fodermark är en refuge
för hagmarksväxter. Tyvärr finns det en viss gödselpåverkan i delar av området,
vilket drar ned dess värde.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83009 Sticklinge

Församling: Himmeta

Köpings kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6596 1503

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger i övergångszonen mellan Svealands sprickdalslandskap och
skogslåglandskapet söder om Norrlandsgränsen. Den naturliga fodermarken ligger
omkring några stora och relativt höga nord-sydligt gående bergryggar , vilket gör hagen
starkt kuperad. Flera fuktsvackor ligger nedanför bergknallarna.

Naturtyper: Öppen samtträdbärande hagmark och betad skog.

Vegetationstyper: Ett flertal vegetationstyper finns i hagen. Rödvenäng och barrskog
dominerar. Därutöver finns det hällmarksäng , fårsvingeltorräng , högörtäng och
lågstarräng.

Flora: Inga uppseendeväckande arter finns i träd- och buskskikt. Örterna hör till
den ordinära ängsfloran. I hagen växer exempelvis vitmåra, gökärt, blodrot,
svartkämpar och tjärblomster.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete, förutom det sydvästra hörnet som inte har hävdats
på den senaste tiden.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Betesmarken vid Sticklinge är mångformig och välhäv
dad samt har en ovanlig topografi. Floran är relativt ordinär trots att vegeta
tionstyperna är många. Om hävden återupptas även i det sydvästra hörnet så finns
det goda möjligheter att erhålla höga naturvärden i denna del.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:42 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 47



83010 Laggby

Församling: Himmeta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1503

Totalarea: 10 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Kuperat och variationsrikt landskap. I sydväst finns det stora bergsryggar
och på ett ställe en myrmark. Det förekommer också kultiverad fodermark.

Naturtyper: Mycket omväxlande hagar med flera olika naturtyper . Öppen betesmark finns
på flera ställen. En björkhage finns i den norra delen. Dessutom finns övrig träd
och buskbärande hagmark, varav delar är enbuskmark. Myrmark finns i den södra delen
av den sydöstra hagen.

Vegetationstyper: De dominerande typerna är barrskog, björkskog, rödvenäng och
tuvtåteläng samt frisk ängsmark med örnbräken. Ett mindre fastrnattekärr finns i den
sydöstra delen och i anslutning till kärret finns det en bård av fuktig och torr
stagghed. Därutöver finns det mindre partier med hällmarkstorräng och lågstarräng.

Flora: Följande träd finns i trädskiktet; tall, gran, björk, asp, ek, ask, lönn,
vildapel och oxel. I buskskiktet: vide, en, krusbär och nyponros. Det är gott om
hagmarksindikatorer i hagen exempelvis stagg, kärrspira, tjärblomster, kattfot,
blåsuga, gåsört och backtimjan.

Kulturistoria: -

Nuvarande hävd: Hagarna är väl-måttligt betade. Bete med nötkreatur och häst.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan i hagarna väster om vägen.

Sammanfattande värdeomdöme: Den sydöstra delen är av hög klass. Den är välhävdad
och innehåller en rik flora samt mångformiga vegetationstyper. Där finns ovanli
ga inslag som stagghed och fastmattekärr. De övriga delarna är av mer trivial
art.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 B C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 47



83011 Gustavsberg

Församling: Himmeta

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6596 1504

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger i skogslåglandet • Området är flackt och den naturliga
foderrnarken är insprängd i en stor kultiverad fodermark.

Naturtyper: Öppen betesmark samt träd- och buskbärande hagmark.

Vegetationstyper: Barrskog och rödvenäng.

Flora: Skogspartiet domineras av gran. BAndra träd och buskar som är spridda i enstaka
exemplar är björk, asp, sälg, lönn, hägg, en och nyponros. Av örter kan nämnas
akvileja, blåsuga, darrgräs, brudbröd och svartkämpar, samtliga dock i enstaka
exemplar.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Väl till måttligt hävdat nötbete.

Ingr~pp/påverkan:Bitvis svag gödselpåverkan. Området ligger i en kraftledningsgata.

Sammanfattande värdeomdöme: Liten areal naturlig fodermark med en intressant
flora i små populationer.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83012 Vägtorpet

Församling: Himmeta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1504

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Hagen är flack och har stora delar med kultiverad fodermark. Där berget
eller moränen sticker upp ur leran finns naturlig fodermark.

Naturtyper: Öppen betesmark.

Vegetationstyper: Rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: I hagen finns några enstaka granar och björkar. I fältskiktet finns
flentimotej, liten blåklocka, prästkrage och vitmåra. Populationerna är små.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttligt nötbete.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmark med en begränsad hagmarksflora och som har
en viss gödselpåverkan.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

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



83013 Gässlinge

Församling: Himmeta

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6599 1502

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Objektet utgörs av spridda naturliga fodermarker som finns i ett större
hagmarkskomplex med kultiverade beten. Dels finns små moränkullar medtagna och dels
en sluttning med ett betat hygge, där framför allt brynzonen är intressanta.

Naturtyper: Öppen betesmark, björkhage och övrig trädbärande betesmark varav delar
är enbuskrnark.

Vegetationstyper: Hagen domineras av rödvenäng och björkaspskog av lågört-typ.
Därutöver finns det granskog och ett hygge med stora mängder örnbräken.

Flora: Hagmarkens träd- och buskskikt är tämligen trivial t men örtfloran är
intressant, här växer brudbröd, blåsuga, ängsklocka, stor blåklocka, vitmåra,
johannesört, tjärblomster, svartkämpar , ängsskallra och ängsviol. De enskilda
populationerna är dock relativt individfattiga.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Viss röjgödslingseffekt kan skönjas där en aspdunge har avverkats.
Bitvis svag gödselpåverkan på övriga partier

Sammanfattande värdeomdöme: Ängs- och hagmarksfloran har små populationer och de
intressanta partierna består av små ytor.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



83015 Åbro

Församling: Himmeta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6600 1499

Totalarea: 3 ha Naturtyper: BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Enskilt liggande gård i skogslåglandet.

Naturtyper: Björkhage och övrig trädbärande hagmark. Hagens trädskikt är mycket tätt
men här finnns också mindre öppna patier.

Vegetationstyper: Blandskog, barrskog, lågstarräng och ett skogskärr av fastmatte
typ.

Flora: Tall, gran, björk, asp och rönn i trädskiktet. Bland floran hittar man
kvast fibbla , prästkrage och blodrot samt förvildad fingerborgsblomma.

Nuvarande hävd: Måttligt hästbete. Troligen upptaget de senaste åren.

Ingrepp/påverkan: -

Kulturhistoria: -

Sammanfattande värdeomdöme: Området utgörs aven hage där betet påbörjats i
relativt sen tid. Hagen är närmast att kallas för betad skog. Ängs- och hag
marksfloran är både art- och individfattig.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83017 st. Forsby

Församling: Köping

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6594 1508

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Hagmarken är kommunens sydligaste och ligger i Svealands sprickdalsland
skap. Den naturliga fodermarken utgörs av små moränkullar och brynzoner i en större
kultiverad hagmark.

Naturtyper: Öppen betesmark.

Vegetationstyper: Rödvenäng dominerar, inslag av torräng förekommer .•

Flora: Backsippa, svartkämpar, backsmörblomma, bockrot och tjärblomster.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Hagen betas av mjölkkor och är välhävdat.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Den naturliga fodermarken ligger spridd som sma oar
i ett större hagmarkskomplex. Friskängsvegetation dominerar men även torrängs
flora med exempelvis backsippa gör området värdefullt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1
Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

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



83018 Ekensberg

Församling: Köping

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1508

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagmark i utkanten av Svealands sprickdalslandskap. Den naturliga
fodermarken utgörs av små moränkullar som är insprängda i en kultiverad fodermark.

Naturtyper: Övrig trädbärande hagmark som bitvis består avenbuskmark.

Vegetationstyper: Blandskog, fårsvingeltorräng och rödvenäng.

Flora: I buskskiktet finns det tall, rönn, brakved och enbuskar. Av ängsfloran finns
det bara fragment kvar med arter som vitmåra, gulmåra, backtimjan, bockrot,
tjärblomster och blodrot.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat. Bete med mjölkkor.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan närmast den gamla åkermarken.

Sammanfattande värdeomdöme: Den naturliga fodermarken ligger koncentrerat till
en höjd i en fera hektar stor kultiverad fodermark. På höjden finns en refuge
för ängs- ochhagmarksarter som t ex backtimjan och tjärblomster.

Huvudkriterier (ej rangordnade): C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b h i

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



----------

Köpings kommun

83020 Frosta

Församling: Köping

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6600 1506

Totalarea: 12 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Betesmarken ligger på en drumlin i den södra delen av skogslåglandet. I
hagmarken finns gammal åkermark insprängd.

Naturtyper: Öppen betesmark och björkhage.

Veqetationstyper: Björkskog, rödvenäng, fårsvingeltorräng och tuvtåteläng.

Flora: Trädskiktet består av tall, gran, en, björk, rönn, hägg och krusbär. Bland
floran finns kattfot, svartkämpar, backsmörblomma, backtimjan, tjärblomster och
brudbröd.

Kulturhistoria: Ett flertal järnåldersgravar.

Nuvarande hävd: Måttligt till svagt hävdat av nötkreatur.

Inqrepp/påverkan: Svag-tydlig gödselpåverkan på stora arealer, främst på den
kultiverade fodermarken.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmarkens värden när knutna till hagmakrsfloran och
till de kulturhistoriska lämningarna.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:47 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 31



83021 V. Vreta

Församling: Köping

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6600 1507

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Hagen ligger i den södra delen av skogslåglandet. Områdets topografi är
flack.

Naturtyper: Öppen betesmark och mindre partier med björkhage.

Vegetationstyper: Rödvenäng dominerar, därutöver förekommer tuvtåteläng, lågstar
räng, gråfibble fominerad torräng och fuktäng med kråkklöver och blåsstarr.

Flora: Björken dominerar. i trädskiktet. Andra trädslag är tall, gran, och klibbal.
Stundom mycket lövsly på fuktiga delar. I hagen finns mycket stagg om man jämför med
andra områden i trakten. Flora av intresse är backtimjan, brudbröd, darrgräs, gåsört,
hirsstarr och kattfot.

Kulturhistoria: En bit aven gammal stengärdesgård finns kvar.

Nuvarande hävd: Hagen betas av hästar och ungefär halva hagen är välhävdad. I hagens
nordvästra hörn är hävden svag och en hel del lövsly har kommit upp.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagens vegetation är varierad och floran är välut
vecklad.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 23



83023 Raglunda

Församling: Köping

Köpings kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6603 1509

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Betesmarken ligger på några mindre moränhöjder i skogslåglandet. Mellan
höjderna finns kultiverad fodermark.

Naturtyper: Öppen betesmark.

Veqetationstyper: på moränhöj derna finns fårsvingeltorräng och rödvenäng samt
tuvtåteläng på de mellanliggande gamla åkerlappar.

Flora: Trädskiktet och buskskiktet består av tall, gran, en, björk och druvfläder.
Flera av de vanligare torrängsväxterna som t ex backtimjan, tjärblomster, brudbröd,
liten blåklocka, gulmåra och svartkämpar växer i fältskiktet.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete.

Inqrepp!påverkan: Svag-tydlig gödselpåverkan på den gamla åkermarken.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen utgörs aven representativ betesmark med en
relativt väl utvecklad torrängsflora.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1

stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 20



83024 Hälltuna

Församling: Köping

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6603 1513

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Bergknalle i skogslåglandet söder om Norrlandsgränsen.

Naturtyper: Hagen består huvudsakligen av övrig trädbärande hagmark. Öppna partier
och enbuskmarker finns i söder.

Vegetationstyper: Fårsvingeltorräng, hällmarkstorräng, rödvenäng och barrskog.

Flora: Tall, en, björk, rönn, ung ek och krusbär finns i hagens träd- och buskskikt.
Flora av intresse är svartkämpar , backtimj an, skogsklöver , backklöver , t j ärblomster,
stor och liten blåklocka m fl.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmarken vid Hälltuna är välhävdad och hyser en
delvis intressant ängs- och hagmarksflora med förekomst av bl a backklöver.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83025 Nibble

Församling: Köping

Köpings konunun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6601 1512

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Flack moränrnark i skogslåglandet söder om Norrlandsgränsen. De intressan
taste partierna ligger i anslutning till stenar, där floran har erhållit ett visst
skydd mot det hårda betet.

Naturtyp: Öppen betesmark.

Veqetationstyper: Rödvenäng och fårsvingeltorräng.

Flora: I träd- och buskskiktet finns enstaka exemplar av gran, en, rönn, vildapel,
hägg, druvfläder och nypon. ört floran hyser bl a rödkämpar, skogsklöver , backnej lika,
brudbröd, rödklint och bockrot.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete, bitvis överbetat.

Inqrepp!påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmarken är liten och hyser bara små partier med
intressant flora. Förekomsten av backnejlika är värdefull. Stora delar är tyvärr
överbetade.

Huvudkriterier (ej rangordnade): C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b h i

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



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

83026 Djurgårdslund

Församling: Köping

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6594 1511

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
.BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger på en stor moränknalle på Mälarslätten.

Naturtyper: Öppna marker i sydost, trädbärande marker i övrigt. Övergångs zonen
däremellan består av lövsly och unga barrträd. Litet parti med björkhage i väster
nära den norra tippen.

Vegetationstyper: Den trädbärande marken består av granskog, ung blandskog och ett
mindre parti med björkskog. Den öppna marken utgörs av tuvtåteläng och rödvenäng.

Flora: Tall, gran, björk, sälg, rönn, ek, lönn, hassel och hägg upptar trädskiktet.
Buskskiktet består av enbuskar, syren, nyponros och druvfläder. Floran är relativt
ordinär men individrik, den består av bl a rödkämpar, svartkämpar, prästktrage och
vårfingerört. .

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdade marker utom i gränszonen mellan skogen och den öppna
marken, där är den måttlig. Bete med häst och nöt.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan. Objektet gränsar till en tipp.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen vid Djurgårdslund är en mångformig betesmark
med en ordinär hagrnarksflora.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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



83027 Ul1vi

Församling: Köping

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1509

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Betesmarken ligger i Svealands sprickdalslandskap. Hagen ligger på
västsidan aven moränrygg och sluttar ner mot en gammal åker som nurnea betas. I gränsen
mellan moränen och leran springer en källa upp.

Naturtyper: Huvudsakligen öppen betesmark. I hagens högre liggande partier finns en
björkhage.

Veoetationstyper: Hagen domineras av rödvenäng. Tuvtåteläng och högstarräng finns
på den gamla åkermarken samt björkskog i den östra delen.

Flora: Trädskiktet består av tall, gran, bj örk, rönn, ask, lönn och hägg. I buskskiktet
finns en, nypon och krusbär. Kattfot, rödkämpe, luddhavre, vårstarr, backtimjan,
vitmåra och gulmåra är några av de arter som växer i fältskiktet.

Kulturhistoria: Centralt i hagen finns en gravhög.

Nuvarande hävd: väl till måttligt nötbete.

Inorepp/påverkan: I hagens ena hörn finns en hög med halm och annat nedbrytbart avfall.

Sammanfattande värdeomdöme: Fin betsmark som innehåller en källa och en fornläm
ning. Floran är representativ för traktens hagar och hävden är god.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 26



83028 Husta

Församling: Köping

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1510

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagmarken vid Husta ligger på en delvis moränklädd bergsrygg i Svealands
sprickdalslandskap. Hagen har en varierad topografi.

Naturtyper: Öppen betesmark, övrig trädbärande hagmark samt enbuskrnark.

Veoetationstyper: Vegetationen är mosaikartad. Den består av rödvenäng , tuvtåteläng ,
lågstarräng, hällmarkstorräng, barrskog, blandskog och björkaspskog.

Flora: Träd- och buskskiktet består av tall, gran, en, björk, asp, rönn, ask, lönn,
hägg, nypon och krusbär. Lövsly finns i hagens östra del. Vid berghällarna finns
ftiktigare partier med stagg. I övrigt finns bl a backtimjan, backsmörblomma,
tjärblomster och kattfot.

Kulturhistoria:

Nuvarande hävd: Måttligt nötbete. Delar av hagen röjs med jämna mellanrum för
kraftledningsgatans skull.

Inorepp/påverkan: Kraftledningsgata, grävrnassor från diken och ett timmeravlägg.

Sammanfattande värdeomdöme: Objektet är en betad kraftledningsgata. Hävden är
måttlig. Det är framför allt i de högt liggande delarna som det finns en intres
sant hagmarksflora med bl a stagg, backtimjan och kattfot.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 26



83030 Odelbo

Församling: Köping

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1514

Totalarea: 14 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Hagen ligger i en sydsluttning ner till Mälaren. Hela fuktighetsgradienten
från torr till våt mark finns representerad.

Naturtyper: Övrig trädbärande hage, gläntor med öppen betesmark och sötvattenstran
däng.

Vegetationstyper: 'Barrskog och blandskog finns på den torra till friska marken.
Rödvenäng förekommer i de öppna delarna. på den fuktiga till våta marken finns
högörtäng, lågstarräng och högstarräng.

Flora: Tall, gran, en, björk, asp, sälg, klibbal, rönn, röda vinbär, ek, ask, hägg,
måbär, nyponros och brakved. Svinrot, kattfot, vitmåra, gulmåra,_ rödkämpe och
bockrot. på strandängen finns bland annat videört, svärdslilja och humleblomster.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Området är måttligt hävdat med häst och nöt.

Ingrepp/påverkan: Bitvis svag gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: En mångformig betsmark som hyser en för kommunen
ovanlig naturtyp, sötvattenstrandäng. Hävden bör dock förbättras så att inte
naturvärdena försvinner.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



83031 Svegskogen

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Munktorp Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6596 1515

Totalarea: 8 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

Landskap:Hagen ligger på en höjd i Svealands sprickdalslandskap.

Naturtyper: Öppen betesmark, blandlövhage samt övrig trädbärande hagmark.

Veqetationstyper: Hällmarksäng, rödvenäng, blandskog och lövskog.

Flora: Tall, gran, en, björk, asp, sälg, rönn, ek, hassel, hägg, nypon, druvfläder
och krusbär. Flora av intresse är rödklint, brudbröd, vitmåra, gulmåra och bockrot.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Hävden är måttlig, eventuellt nyligen återupptagen. Hagen betas av
nötkreatur.

Inqrepp!påverkan: Deponerade grävmassor.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmarken vid Svegskogen är tyvärr måttligt hävdad.
området har stora möjligheter att bli ett trevligt hagmarksobjekt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:63 III



83032 Stäholm

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1515

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Hagen ligger i slättlandskapet inte långt från Mälaren. Objektet består
av två områden som ligger på varsin höjd.

Naturtyper: Blandlövhage och öppen hagmark.

Vegetationstyper: Frodig blandlövhage som domineras av björk osh ask. I den östra
hagen finns tuvtåteläng och hällmarker.

Flora: Hagen domineras av björk och ask. I övrigt finns gran, asp, rönn, ek, ung lönn,
hassel, druvfläder och brakved. Buskskitet är välutvecklat och innehåller stora
mängder lövsly. Fältskiktet består av högvuxna växter som älgört.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Svagt till måttligt hästbete i den västra hagen. Den östra är ohävdad .•

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagarna är under dålig hävd och hagmarks floran är
inte utvecklad. Hagens värdefullaste del är det stora inslaget av ädellÖvträd.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:61 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 5



83033 Lindbacken

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Munktorp Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6598 1514

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger i den hagmarksrika socken Munktorp på mälarslätten. Den ligger
på en flack bit aven moränknalle. I nordost finns et t stort kärr. De sydvästra delarna
är blockiga.

Naturtyper: Öppen och övrigt trädbärande hagmark samt enbuskmark, betad skog och
myrmark.

Veqetationstyper: Barrskog central t i hagen. De öppna delarna hyser rödvenäng ,
tuvtåteläng och lågstarräng. Våtmarken utgörs av ett fastmattekärr.

Flora: Tall, gran, enbuskar, björk, asp och lönn. Lövsly med ask. Buskar av måbär
och nyponros. Hagen innehåller många fina hagmarksindikatorer. Exempelvis vanligt
låsbräken, vårfingerört, kattfot, backsmörblomma, gullviva, nattviol, gåsört och
skogsklöver • I kärret finns ängsull, kråkklöver, humleblomster och olika starrarter.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Hagen betes väl med ungnöt.

Inqrepp!påverkan: Hagen hotas av Mälarbanans nya dragning.

Sammanfattande värdeomdöme: En mycket varierad och välhävdad hagmark med en
välutvecklad hagmarksflora. Hagen är en av de finaste i kommunen.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 5



83034 Västersörby

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6600 1513

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger på mälarslätten. Berget går idagen på stora arealer.

Naturtyper : Hagen är till större delen skogsbeklädd. Öppen betesmark finns i söder.
I övergången mellan den betade skogen och de öppna ytoran finns det trädbärande
hagmark. I en svacka i berget finns ett mindre kärr.

Vegetationstyper: Tallskog dominerar den norra delen av hagen. I söder på de öppna
partierna finns hällmarksäng, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Tall, gran, björk, asp, sälg, rönn, ek, skogsalm, hägg, hagtorn, fågelbär,
nyponros, druvfläder, krusbär och enbuskar i hagens träd- och buskskikt . Floran består
av svartkämpar, brudbröd, vitmåra, tjärblomster, backtimjan, rödklint, gulmåra och
jungfrulin.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: De öppna markerna är välhävdade, i skogen är hävden sämre. Bete med
nötkreatur.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan finns på mindre delar av den öppna marken.

Sammanfattande värdeomdöme: Fin hagmark med välutvecklad betesflora.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:58 III



83035 Björkhem

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Munktorp Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6599 1514

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger på en drumlin med bergskärna. Berghällarna går idagen på några
ställen. Marken är torr-frisk. Små fuktiga partier förekommer också. Området ligger
på mälarslätten.

Naturtyper: Öppen betesmark och övrig trädbärande hagmark.

Vegetationstyper: De trädbärande delarna är täckta med barrskog. Öppna partier med
hällmarksäng , fårsvingeltorräng , rödvenäng och tuvtåteläng . Fuktiga bitar med
högörtäng och lågstarräng.

Flora: Tall och gran dominerar i de trädbärande delarna. På den öppna marken förekommer
enstaka exemplar aven, björk, rönn, ung lönn, hägg, nyponros och druvfläder.
Örtrikedomen är god i denna hage. Här finns en mycket rik förekomst av luddlosta.
I övrigt finns kattfot, bockrot,backtimjan, tjärblomster, rödkämpe, styvmorsviol och
vitmåra.

Kulturhistoria: En stengärdesgård och en husgrund.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Schaktmassor och sten i öster.

Sammanfattande värdeomdöme: Björkhems hagmark är välhävdad och har en rik hag
marksflora, där arterna är representerade med livskraftiga populationer.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83036 Lundberga

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6599 1516

Totalarea: 2 ha Naturtyper: TRBUSHAG

Landskap: Hagmark på mälarslätten bestående av moränknallar och intilliggande gammal
åkermark.

Naturtyper: Öppen och övrigt trädbärande betesmark.

Vegetationstyper: Blandskog och barrskog dominerar hagmarken. Öppna partier med
rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Tall, gran, en, björk, rönn och nyponros. Svinrot, ängsvädd, brudbröd, liten
blåklocka, bockrot och blodrot växer i fältskiktet. Det intressantaste fyndet i hagen
är den gamla gårdsväxten bolmört, som växer i en hög med schaktmassor.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Skogspartierna väster om vägen är överbetade. I övrigt är marken
välhävdad. Hagen betas av får, hävden är troligtvis nyupptagen.

Ingrepp/påverkan: Schaktmassor tippade i mitten av den öppna marken.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen vid Lundberga är med stor sannolikhet en "ny"
hagmark där hävden har påbörjats de senaste åren. Den intressanta floran är
knuten till en smal brynzon. Ett annat intressant inslag är förekomsten av bol
mört.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

83037 Furberga-Nalbesta

Församling: Munktorp

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6598 1517

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagmarken ligger påen större höjd i Svealands sprickdalslandskap. Hagen
har stor betydelse för landskapsbilden.

Naturtyper: Centralt i hagen finns betad skog omgiven av trädbärande betesmark. De
yttre delarna består av öppen hagmark.

Vegetationtyper: Barrskog, rödvenäng, örttorräng och tuvtåteläng.

Flora: Tall, gran, en, björk och nyponros. upptar träd- och buskskiktet. Hagmarks
floran är väl utvecklad och artrikedomem stor, här växer svart- o rödkämpe,
backtimjan, kattfot, ängsskallra, jungfrulin, backglim, nattviol och darrgräs. I
hagen finns dessutom den vitskära varianten av tjärblomster.

Kulturhistoria: Järnåldersgravfält.

Nuvarande hävd: Välhävdat med nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Fin och välhävdad hagmark. Floran är rik och hyser
ovanliga arter. Objektet har stor betydelse för landskapsbilden. Det är en av
kommunens finaste betesmarker. Hagen ligger tillsammans med flera fina marker i
ett mycket vackert odlingslandskap.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 4



83038 Furberga

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1517

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Hagarna ligger i anslutning till bebyggelsen på en moränkulle på
mälarslätten.

Naturtyper: Öppen betesmark.

Vegetationstyper: Hällmarksäng, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: En ensam björk och lite enbuskar utgör träd- och buskskikt. Flera fina
indikatorarter som t ex vanligt låsbräken, kattfot, brudbröd, backtimjan,
svartkämpar, rödkämpar, tjärblomster och blodrot växer i fältskiktet.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Området är välhävdat av häst.

Ingrepp/påverkan: Viss gödselpåverkan i anslutning till gårdshusen.

Sammanfattande värdeomdöme: Liten och välhävdad hagmark med en fin flora. Den
ligger i en trakt med flera av kommunens allra finaste betesmarker.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 4



83039 Nasta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Munktorp Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1517

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

Landskap: Moränkulle på mälarslätten. Större kärr i sydost.

Naturtyper : Den trädbärande marken dominerar. I övrigt finns öppen betesmark,
blandlövhage och myrmark.

Veqetationstyper: Barrdominerad blandskog, bj örkaspskog, rödvenäng , tuvtåteläng och
lågstarräng. Myrmarken är ett öppet fastmattekärr.

Flora: Träd- och buskskiktet består av tall, gran, en, björk, rönn, ek, alm, hägg,
lönn och nyponros. Inte lika rik flora som i trakten i övrigt men kvaliten är god
ändå. Här finns darrgräs, rödklint, backtimjan och gökblomster. I kärret växer
ängsull, flaskstarr, plattstarr, kråkklöver och bladvass.

Kulturhistoria: Gammal gårdsmiljö med äldre hus.

Nuvarande hävd: Hävden är måttlig, eventuellt nyupptagen. Hagen betas av nötkreatur.

Inqrepp!påverkan: Svag gödselpåverkan på tuvtåtelängen.

Sammanfattande värdeomdöme: Hävden av objektet är måttlig. Det finns dock förut
sättningar för floran att utvecklas. Hagen bildar en viktig komponent i odling
slandskapet.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 4



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

Köpings kommun

83040 ytterskälby

Församling: Munktorp

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1518

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Moräntäckt bergknalle på mälarslätten. Berget går bitvis i dagen. Hela
trakten mycket rik på fina hagmarker.

Naturtyper: Centralt trädbärande mark med öppna marker i utkanten. Övergångs zonen
består av enbuskrnark.

Vegetationstyper: Barrskog, hällmarksäng, tuvtåteläng och rödvenäng.

Flora: Tall, gran, en, björk, rönn, lönn, hägg och nypon. I hagen finns också lärk
vilken bara finns i ett fåtal hagar i kommunen. Flera fina indikatorarter som darrgräs,
backnejlika, brudbröd, vitmåra, flockfibbla, tjärblomster, jungfrulin, svartkämpar,
gåsört, backsippa, svinrot, backsmörblomma och backtimjan växer i fältskiktet.

Kulturhistoria: Järnåldersgravfält, runda och fyrkantiga stensättningar.

Nuvarande hävd: Området är väl-måttligt hävdat. Nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen vid ytterskälby är ett mycket fint objekt.
Betsmarken är välhävdad och har en mycket rik hagmarksflora. Hagen ligger i ett
odlingslandskap med flera av kommunens värdefullaste betesmarker.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stö~riterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:62 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 4



83041 Hogsta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Församling: Munktorp Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6596 1518

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Kuperad hage med flera betesfållor. Den småbrutna topografin bildar en
mosaik av bergknallar, fuktiga svackor och friska marker.

Naturtyper: Övrig trädbärande mark som består av enbuskrnark och öppen betesmark.

Vegetationstyper: Mosaik av blandskog, hällmarksäng, rödvenäng, tuvtåteläng och
högörtäng.

Flora: Tall, gran, björk, asp, en, rönn, ek, hägg, nypon och krusbär. Flera trevliga
örter som t ex nattviol, jungfrulin, gåsört, ängsskallra, brudbröd, rödklint,
tjärblomster och backtimjan.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Betet sker med häst och betestrycket varierar stort inom och mellan
de olika fållorna. En fålla i det nordligaste hörnet är hel t sönderbetad liksom några
högt liggande partier med rödvenäng. Andra delar av hagmarkskomplexet behöver till
och med röjas från lövsly.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan på lågt liggande delar.

Sammanfattande värdeomdöme: En mycket mångformig hagmark vad beträffar topogra
fi, betestryck och flora. Artrikedomen är tämligen stor och om betestrycket
fördelades jämnare finns goda möjligheter till en utveckling av områdets flora.
Hagen ligger i ett stråk av flera högt klassade objekt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 ~,

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

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



83043 Avhulta

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6595 1519

Totalarea: 12 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
BLANDHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Hagen ligger på slätten intill Mälaren. Området sluttar svagt mot söder.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng, öppen betesmark och övrig trädbärande mark.

Veqetationstyper: Högstarräng, högörtäng, tuvtåteläng, rödvenäng, barrskog, fukt
lövskog och blandskog.

Flora: Ek, ask, hassel, asp, lind, tall, gran, björk, en, klibbal och videbuskage.
Ängsfryle, darrgräs, ängsskallra. på strandängen svärdslilja, jättegröe, kråkklö
ver, rörflen, vassstarr m.fl.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Området är ohävdat. Hävden har nyligen upphört.

Inqrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: En stor hage med ett rikligt inslag av ädellövträd
och med sötvattenstrandäng som ingående naturtyp. Hagen är för närvarande ohäv
dad men området har stora möjligheter att utvecklas om hävden återupptas.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:67 III



83046 Tavsta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Munktorp Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6594 1521

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hage i slättlandskap som sluttar ner mot en vik av Mälaren.

Naturtyper: ÖVrig trädbärande mark på höjdpartierna, lblandövskog där nedanför och
närmast mälaren öppen mark.

Vegetationstyper: Barrskog, lövskog, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Tall, gran, björk, asp, rönn, ek, hassel, hägg och nyponros. Brudbröd,
häckvicker, bergsslok, gökärt och liljekonvalj.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Nyupptagen hävd swedan fern år tillbaka. Fårbete.

Ingrepp/påverkan:

Sammanfattande värdeomdöme: Hävden i området har påbörjats i sen tid, men områ
det kommer med stor sannolikhet att utvecklas i positiv riktning.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



__-,I\~ --------------------~

Köpings kommun

83047 Hovgården

Församling: Munktorp

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6595 1521

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Hagen ligger på utkanten aven höjd på mälarslätten.

Naturtyper: Öppen betesmark samt övrig trädbärande hagmark i form avenbuskmark.

Veqetationstyper: Fårsvingeltorräng på högt liggande partier. Rödvenäng och
tuvtåteläng dominerar i övrigt.

Flora: Tall, gran, björk, ask, ung lönn och nyponros. En fattig hagmarksflora med
t ex svartkämpe, brudbröd och gökärt.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Hävden är måttlig och har antagligen legat nere de senaste åren. Nya
stängselstolpar ger dock hopp om att hävden kan komma att intensifieras.

Inqrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen har för tillfället en utarmad flora då hävden
har varit dålig under en längre tid. stora förhoppningar finns dock att hagen
ska kunna utvecklas i positiv riktning om håvden intensifieras.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 3



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

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

83048 Ekeby

Församling: Munktorp

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1521

Totalarea: 11 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Hage på mälarslätten. I den naturliga fodermarken ligger före detta åkermark
insprängd.

Naturtyper: Öppen betesmark och ett litet parti med betad skog.

Vegetationstyper: Örtrik torräng, rödvenäng och tuvtåteläng samt barrskog.

Flora: Tall, gran, björk, rönn, ek, ask och nyponros. Mycket rik flora med exempelvis
jungfrulin, backtimjan, brudbröd, backnejlika och kattfot. Här finns även också
mängder av tjärblomster, backsmörblomma, flentimotej och prästkrage. Därutöver finns
det spridda exemplar av vanlig låsbräken och darrgräs.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Området är välhävdat med nötkreatur. Dikesrenen slås.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan på den gamla åkermarken och i anslutning till
den.

Sammanfattande värdeomdöme: En mycket artrik och välhävdad hagmark. Den är en av
kommunens finaste objekt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:60 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 2



83049 Erikslund

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1522

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger i en liten nordsluttning i Svealands sprickdalslandskap.

Naturtyper: Öppen hagmark och övrig trädbärande betesmark i form avenbuskmark.

Vegetationstyper: Hällmarksäng, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Tall, en, björk- och rönnsly. Ett fåtal indikatorarter som t ex brudbröd,
blodrot och svartkämpar iakttogs.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Hagen är ohävdad och hävden har troligen upphört nyligen. I närheten
finns överbetade hästhagar på kultiverad mark.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Trivial hagmark där hävden har upphört. Omhävden
återupptas kan dock hagens värde öka

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h

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



83050 Anneberg

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Munktorp Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1522

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Liten bergshöjd på mälarslätten.

Naturtyper: Öppen betesmark samt övrig trädbärande mark.

Vegetationstyper: De öppna markerna utgörs av hällmarksäng,rödvenäng och tuvtåte
läng. En liten bit med lövskog finns också.

Flora: Tall, gran, en, björk, rönn, ek, lönn, hägg och nyponros. Ängsfloran är
begränsad till ett fåtal arter och individ. Här finns backsmörblomma, skogsklöver,
svartkämpe och rödkämpe samt brudbröd. Det finns relativt gott om kvävegödselindi
katorer.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttlig till god hävd av nötkreatur.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: En tämligen ordinär hage med en hagmarksflora som är
på tillbakagång. Delar av hagen har en tydlig gödselpåverkan.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83051 Östhamrakullen

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6599 1523

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

1_

Landskap: Stor moränknalle på mälarslätten. Berget går bitvis i dagen.

Naturtyper: Övrig trädbärande mark samt öppen betesmark.

Veqetationstyper: Blandskog, björkaspskog, hällmarkstorräng och rödvenäng.

Flora: Gran, en, björk, asp, sälg, ek, ask och nyponros. på de öppna partierna
förekommer ängsflora som t ex svartkämpar, vitmåra, och tjärblomster.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: De öppna delarna är välhävdade medans skogspartierna betas med mindre
intensitet. Hästbete.

Inqrepp/påverkan: Viss gödselpåverkan på de öppna partierna.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen är relativt trivial, den hyser några vanliga
hagmarksväxter.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



83052 Östhamra

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Munktorp Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6600 1523

Totalarea: 1 ha Naturtyper: BJÖRKHAG

Landskap: Moränknalle på mälarslätten.

Naturtyper: Björkhage.

Vegetationstyper: Lövskog.

Flora: Björk dominerar helt. I övrigt finns det en, ek, lönn, ask, asp, rönn, syren
och fågelbär samt lövsly. I fältskiktet växer nattviol, bockrot, tjärblomster,
flockfibbla och liten blåklocka.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Bete med häst. Tyvärr bara måttlig hävd. Överbetade hagar vid den
närliggande gården.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen behöver ett bättre betestryck och ett ökat
ljusinsläpp för att naturvärdena skall öka.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

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



83053 Sörhamra

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6600 1523

Totalarea: 10 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: stor moränknalle på mälarslätten. Hagen täcker den södra delen. Bitvis
mycket stenbunden mark.

Naturtyper: Mosaik av flera olika naturtyper. Här finns öppen betesmark samt övrig
trädbärande, blandlövhage och björkhage.

Vegetationstyper: Tallskog, blandskog, björkaspskog, hällmarksäng, örtrik torräng,
rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Tall, en, asp, björk, rönn, ek, hägg och nypon. Dessutom finns de lite
ovanligare arterna oxel och olvon. Andra arter av intresse är svar t kämpar , kattfot,
rödklint, backsmörblomma, ängsviol, och nattviol.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Hävden är tyvärr nedlagd och stängslet är i ett dåligt skick.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmark med stora botaniska värden trots att den har
varit ohävdad den senaste tiden. Om hävden återupptas finns stora chanser att
hagen skall utvecklas till ett mycket fint objekt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej raI\aprdna,de): q b d f h
Ber1nt11gt sKydd och planeringsstatus--------------~



83054 Blåsenberg

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Munktorp Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6599 1522

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
EKHAGE
BLANDHAG

Landskap: Hagarna ligger på två höjder i jordbrukslandskapet.

Naturtyper: Området i norr är en ohävdad ekhage. I söder finns blandlövhage och öppen
betesmark.

Vegetationstyper: Lövskog och rödvenäng.

Flora: Några få barrträd, en, björk, rönn,
druvfläder. Spridda exemplar av brudbröd,
jungfrulin.

Kulturhistoria: -

syren,
gökärt,

vägtorn, ek, ask, lönn och
tjärblomster, backglim och

Nuvarande hävd: Den norra hagen är ohävdad. Den i söder är nyröjd och hävden
nyupptagen. Bete med får.

Ingrepp/påverkan: Viss röjgödslingseffekt.

Sammanfattande värdeomdöme: De två hagmarkerna innehåller låga naturvärden ef
tersom beteskontinuiteten är bruten.

Huvudkriterier (ej rangordnade): C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b h i

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



83055 Norrsylta

Församling: Munktorp

Köpings kommun

värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6599 1521

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Hagmarken utgörs aven moränhöjd på mälarslätten.

Naturtyper: Öppen betesmark.

Vegetationstyper: Rödvenäng, tuvtåteläng och torräng som domineras av gråfibbla.

Flora: Gran, en, björk, asp, ek, hassel, hägg, nypon och krusbär. Floran är spridd
i hagmarken och består avarter som backsmörblomma, blodrot, brudbröd, och liten
blåklocka. Längs stenmuren på andra sidan vägen finns förutom arterna ovan
flentimotej, sparvvicker, luddhavre, styvmorsviol, vitmåra och gulmåra.

Kulturhistoria: Gammal stenärdesgård i norr.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Gödselpåverkan i hagen söder om vägen.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmark som till stro del består av kultiverad fo
dermark med små refuger av naturlig fodermark. Floran är dåligt utvecklad.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:60 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 1



83056 Lövtorpet

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Församling: Munktorp Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6598 1520

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

Landskap: Småkuperad hage på mälarslätten. En bergknalle går idagen i den södra delen.
I den norra hagen går gamla åkerkilar in i betesmarken.

Naturtyper: Övrig träbärande betesmark i anslutning till bergknallen. Öppna
betesmarker dominerar i övrigt. Bitvis enbuskmark. Liten fläck med björkhage.

Vegetationstyper: Tallskog, lövskog, aspslydunge i söder. Öppna marker med
hällmarksäng, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Tall,
björktorrakor
tjärblomster,
skogsklöver.

gran, en, björk, asp, sälg, rönn, slån, ek och nyponros. Flera
förekommer. Hagmarksfloran är väl utvecklad och hyser backtimjan,
svartkämpar, brudbröd, backsmörblomma, gökärt, prästkrage och

Kulturhistoria: Järnåldergravfält.

Nuvarande hävd: Nötbete väl-måttligt hävdat.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan i den norra delens kultiverade mark.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmark med representativ och välutvecklad flora.
Betestrycket kan dock ökas.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 1



83059 Överriket

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6601 1521

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

Landskap: Flack hage på mälarslätten. Ett kärr ligger i nordost.

Naturtyper: Öppen betesmark, övrig trädbärande, hagmark och blandlövhage samt ett
björkkärr.

Vegetationstyper: Rödvenäng, tuvtåteläng, lövskog, blandskog och ett björkbevyxet
skogskärr.

Flora: Ett stort inslag av hassel och ek. I övrigt tall, gran, en och björk. Flora
av intresse är kattfot, jungfrulin, brudbröd, svinrot, tjärblomster och ormrot.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Ingen hävd i år. Nuvarande status är måttlig hävd. Tidigare har området
troligtvis betats av nötkreatur.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: En varierad och mångformig hagmark som tyvärr hävdas
dåligt, kanske har hävden helt upphört.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d f h

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:59 III



83060 Lia

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Munktorp Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6600 1520

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hage liggande på mälarslätten. Den norra delen består aven våtmark.

Naturtyper: Öppen och övrig trädbärande betesmark.

Vegetationstyper: Stor variationsrikedom. Fårsvingeltorräng, rödvenäng, tuvtåte
läng, små partier lågstarräng och frisk stagghed samt fuktäng med trådtåg och
humleblomster.

Flora: Unga tallar dominerar hagen. Träd- och buskskiktet består i övrigt av gran,
björk, ung ek, ask, oxel och nyponros. I hagen finns flera trevliga hagmarksväxter
som t ex stagg, svar t kämpar , darrgräs nattviol, gåsört, ängsskallra. Enligt
markägaren finns backsippor.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Nötbete.som avslutats då ägaren gått i pension.

Ingrepp/påverkan: Gamla bekämpningsmedelsdunkar finns slängda i hagen.

Sammanfattande värdeomdöme: Mångformig hage med en rik flora. Tyvärr har hävden
upphört nyligen. Om hävd återupptas har hagen stora möjligheter att utvecklas
till ett av kommunens värdefullaste objekt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 B C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d e h

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 6



83061 Munktorp

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6601 1519

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hage i ett flackt område i Svealands sprickdalslandskap.

Naturtyper: Öppen betesmark och övrig trädbärande hagmark.

Vegetationstyper: Fårsvingeltorräng, rödvenäng, tuvtåteläng och blandskog.

Flora: Tall, en, björk, ung asp, rönn, hägg, krusbär och nyponbuskar upptar träd
och buskskiktet. Flora av intresse är gulmåra, flockfibbla och gökärt.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Bete med kvigor. Måttligt hävdat.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen har begränsade naturvärden då hävden är dålig
och floran till stora delar är utarmad.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

83062 Norra Rasgärde Värdeklass: 2

Församling: Munktorp Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6601 1513

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
BLANDHAG

Landskap: Hagmarken ligger på en höjd i skogslåglandet.

Naturtyper: I öster björkhage. I övrigt trädbärande och öppen hagmark.

Vegetationstyper: Björkskog, hällmarksäng, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Träd- och buskskiktet består av tall, gran, en, asp, björk, rönn, ask och
nyponbuskar samt lövtorrakor. Bland floran hittar man backtimjan, skogsklöver,
käringtand, nattviol och smultron.

Kulturhistoria:

Nuvarande hävd: Väl till måttligt nötbete.

Ingrepp/påverkan: Tydlig gödselpåverkan i björkhagedelen.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmarken vid Norra Rasgärde är av relativt ordinär
karkatär.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 9



83063 Kansta

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass : 1

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6602 1515

Totalarea: 8 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagmarken ligger i en sydsluttning på en höjd i skogslåglandet.

Naturtyper: Öppen betesmark och övrig trädbärande mark som består avenbuskmark.

Vegetationstyper: Blandskog, rödvenäng , tuvtåteläng och hedartade partier med stagg
och rödven.

Flora: Tall, gran, en, björk, asp, sälg, rönn, lönn, hägg, druvfläder, krusbär, nypon
och lövsly i träd- och buskskiktet. Hagmarksfloran är välutvecklad och hyser ett
flertal arter som trivs på magrare marker som t ex stagg, backtimjan, kattfot,
darrgräs, ögontröst, jungfrulin, röd- och svartkämpar. Backtimjan förekommer i mycket
stora mängder.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Huvudsakligen välhävdad mark. Nötbete.

Ingrepp/påverkan: Några mindre lämningar av halm och sopor.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen tillhör otivelaktigt ett av kommunens finaste
objekt. Förekomsten av gräshed och den rika hagmarksfloran ger objektet ett högt
värde.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 B C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 9

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



83064 Litsberga

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Munktorp Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6602 1516

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Objektet består av två hagar. Den östra liggerinsprängd i en större
kultiverad fodermark. Den västra ligger i en nordsluttning på ett höjdparti.

Naturtyper: Öppen betesmark och enbuskmark.

Veqetationstyper: Fårsvingeltorräng , rödvenäng , tuvtåteläng och fuktäng med ängsull
och knapptåg.

Flora: I träd- och buskskiktet växer det tall, en, björk, asp, rönn, lönn, druvfläder,
syren och nyponros. I fältskiktet finns enstaka exemplar av kattfot, bockrot,
svartkämpar, backtimjan, tjärblomster, ängsfryle och blodrot.

Kulturhistoria: Gravfält och en husgrund.

Nuvarande hävd: Västra hagen är ohävdad i år. Den östra hagen är väl-måttligt hävdad
av nötkreatur.

Inqrepp/påverkan: Den östra hagen omges av gödslad fodermark.

Sammanfattande värdeomdöme: Objektet utgörs av tämligen triviala hagmarker där
naturvärdena är på tillbakagång på grund av bristande hävd.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 9

~ I'



83065 Sillsta

Församling: Munktorp

Köpings kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6604 1517

Totalarea: 2 ha Naturtyper: TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger i anslutning till en skogsklädd höjdrygg och det intressantaste
partiet är brynzonen mellan bergknallen och den kultiverade fodermarken som ligger
väster om objektet.

Naturtyper: Höjdryggen utgörs av betad skog. Enbuskmark finns i brynzonen mot den
övrigt trädbärande marken.

Vegetationstyper: Hällmarksäng, fårsvingeltorräng, rödvenäng och barrskog.

Flora: Tall, gran, en, björk, ung ek och ask samt hägg. Floran består av kattfot,
backtimjan, darrgräs, rödklint, brudbröd, jungfrulin, röd- och svartkämpar,
hirsstarr och gåsört.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete, betestrycket är dock lägre i skogspartiet.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Enbuskmarken i hagen är välhävdad och har en välut
vesklad hagmarksflora. Hagen är liten men trivsam.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 10



83066 Häljesta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Munktorp Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6604 1515

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Höjdrygg i skogslåglandet vid Häljesta.

Naturtyper: Öppen betesmark.

VeQetationtyper: Fårsvingeltorräng, örtrik torräng och rödvenäng.

Flora: Enstaka buskar och träd aven och björk. Flera fina torrängsväxter som t ex
backtimjan, backsippa, tjärblomster, kattfot, brudbröd, rödkämpar och käringtand.

Kulturhistoria: Byn som hagen ligger i har flera spår av tidig bebyggelse. I öster
vid ekonomibyggnaderna finns stora hällristningar från bronsåldern och i hagen ligger
ett järnåldersgravfält.

Nuvarande hävd: Området är tyvärr ohävdat. Igenväxningen har dock inte gått så långt.

InQrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmark med en mycket fin flora och med en riklig
förekomst av fornlämningar. Trots den bristande hävden så utgör objektet ett av
kommunens tjugo finaste hagmarker.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

stödkriterier (ej rangordnade): a b d h o

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:54 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 11



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

Köpings kommun

83067 Grömsta

Församling: Munktorp

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1515

Totalarea: 3 ha Naturtyper: BJÖRKHAG

Landskap: By belägen på moränhöjd i skogslåglandet.

Naturtyper: Björkhage.

Vegetationstyper: Björkskog av gräs-lågörttyp.

Flora: Trädskiktet domineras av bj örk med inslag av gran, asp och rönn. I fältskiktet
växer tjärblomster, liten blåklocka, blodrot, bockrot och ängskovall.

Kulturhistoria: Byn har den mest sammanhängande stenmurhägnaden i kommunen.

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Objektets naturvärden är knutna till den representa
tiva och välhävdade björkhagen. Trädskiktet behöver dock glesas ut.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

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



83068 Rämsta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Munktorp Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1514

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Större moränområde i skogslåglandet.

Naturtyper: Betad skog och övrig trädbärande betesmark samt en brynzon med öppen
hagmark.

Vegetationstyper: Området domineras av blandskog. I skogen finns ett litet skogkärr
med björnmossa och vitmossa. Brynzonen utgörs av rödvenäng som bitvis är mycket mager.

Flora: Tall, gran, björk, asp, rönn, videbuskar, syren, hägg och nypon växer i träd
resp. buskskiktet • I brynzonen växer enstaka exemplar av likten blåklocka,
skogsklöver, flockfibbla, bockrot, gökärt, prästkrage, vit- och gulmåra.

Nuvarande hävd: Marken betas av nötkreatur. Den öppna marken är under måttlig hävd
medans betestrycket i skogen är sämre.

Ingrepp/påverkan: -

Kulturhistoria: Gravhög.

Sammanfattande värdeomdöme: Betesmark av ordinär karaktär.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



83069 Lilla Rocklunda

Församling: Odensvi

Köpings kommun

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6605 1512

Totalarea: 7 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BETESKOG

Landskap: Mager ostsluttning i skogslåglandet.

Naturtyper: Öppen betesmark och i angränsnade hage finns betad skog.

Vegetationstyper : Vegetationen är rikt varierad med förekomst av fårsvingeltorräng ,
rödvenäng, rödvenhed, tuvtåteläng och en fuktäng med mycket gåsört samt barrskog.

Flora: Gåsört, liten blåklocka, stagg, ängsskallra, darrgräs, bockrot, backtimjan
och flockfibbla är några av de arter som växer i fältskiktet.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välskött och välhävdat hästbete.

Ingrepp/påverkan: Grävrnassor är deponerade i hagen.

Sammanfattande värdeomdöme: En välhävdad hagmark med en mycket varierad vegeta
tion och rik flora. Det är ett av Köpings finaste objekt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



83070 Rocklunda

Församling: Odensvi

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6607 1513

Totalarea: 14 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Större moränområde i skogslåglandet.

Naturtyper: Öppen betesmark och övrig trädbärande hagmark som består avenbuskmark.

Vegetationstyper: Granskog, blandskog, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Tall, gran, björk, asp, rönn, en, ask, hägg och nypon växer i träd- och
buskskiktet. Hagmarksfloran består av kattfot, liten blåklocka, backtimjan, svart
och rödkämpar, backnejlika, tjärblomster, flentimotej, ängsvädd och vitmåra.

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: Skrotupplag vid ett uthus.

Kulturhistoria: En raserad trägärdesgård och en stengärdesgård.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen som är stor och välhävdad har en rik hagmarks
flora. Hävden bör dock intensifieras.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



83071 Kölsta

Församling: Odensvi

Köpings kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6610 1512

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Brant sluttning längsmed Kölstaån där ån skurit sig ned i sedimenten.
Nordlig utstickare av Svealands sprickdalsterräng.

Naturtyper: Öppen betesmark i sluttningen och nere vid ån övrig trädbärande betesmark.

Veqetationstyper: I sluttningen finns rödvenäng och i dalbottnen högörtäng och
fuktlövskog.

Flora: Klibbal och ask dominerar dalgångens lägst liggande delar. Där finns även
videbuskar, hassel och hägg. Flera betesmarksväxter växer i fältskiktet t ex
backnejlika, brunskära, käringtand, bockrot, brudbröd, rödklint, svart- och
rödkämpar.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete, men något sämre hävdat i de skogsklädda delarna.

Inqrepp!påverkan: Svag gödselpåverkan från omkringliggande betesvallar.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen är bäde välhävad och artrik.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:37 II

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 16



83072 Stulsta

Församling: Odensvi

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6611 1512

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

I'

I

Landskap: Moränknalle högt belägen i Kölstaåns dalgång. Nordlig utstickare av
Svealands sprickdalsterräng.

Naturtyper: Övrig trädbärande betesmark samt små partier öppen hagmark.

Veqetationstyper: Fårsvingeltorräng, rödvenäng och blandskog. Litet skogskärr.

Flora: Tall, gran, björk, en, asp, rönn, gråvide, gråal, ek och nypon upptar träd
och buskskiktet. Flora av intresse är kattfot, gökblomster, tjärblomster, svinrot,
ormrot och ängsvädd.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Hagen betas av nötkreatur och hävden är god i de öppna delarna och
något sämre i de trädbärande. Dikesrenarna längs vägen slås.

Inqrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: En ordinär hagmerk fsom ör representativ för regio
nen. Förekomsten av slåtterhävdade dikesrenar är ett positivt inslag men inga
slåttergynnade arter hittades.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 16



83073 Kölstaån

Församling: Odensvi

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6612 1513

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Kölstaåns dalgång, åparti med flacka stränder. Området ligger i
skogslåglandet.

Naturtyper: Öppen betesmark samt sötvattenstrandäng.

Veqetationstyper: Tuvtåteläng, älgörtdominerad högörtäng och högstarräng.

Flora: Sälg, videbuskar och klibbal. I högstarrängen finns det gott om plattstarr.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttligt nötbete. Betestrycket bör ökas.

Inqrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagens naturvärden är knutna till den hävdade söt
vattenstrandängen. Hävden behöver dOCK intesifieras om värdena skall kvarstå.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 16



83074 Karlskog

Församling: Odensvi

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6612 1513

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Hagmark i Kölståns dalgång.

Naturtyper: Öppen betesmark och enbuskmark.

Vegetationstyper : Fårsvingeltorräng , rödvenäng , tuvtåteläng och fuktäng med ängsull
samt knapptåg.

Flora: Tall, en, björk, asp, rönn, lönn, druvfläder, syren och nyponros. Spridda
exemplar av kattfot, bockrot, svartkämpar, backtimjan, tjärblomster, ängsfryle och
blodrot.

Kulturhistoria: Gravfält och husgrund.

Nuvarande hävd: Västra hagen är ohävdad i år. Östra hagen är väl-måttligt hävdad.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Området utgörs av två rätt så fina hagar som numera
har en bristande hävd. Med ett bättre betestryck skulle dess värde öka.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 16



83075 Målarhagen

Församling: Odensvi

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1507

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Höjdparti iskogslåglandet.

Naturtyper: Björkhage, övrig trädbärande hage samt öppen betesmark.

Vegetationstyper: Blandskog, björkaspskog, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Träd- och buskskiktet utgörs av gran, en, björk, asp, rönn, hägg och
nyponbuskar. I hagen växer arter som svinrot, liten blåklocka, backnej lika, bockrot ,
tjärblomster, rödklint, ängsvädd och prästkrage i enstaka exemplar.

Nuvarande hävd: Väl-måttligt hävdad. Nöt- och hästbete.

Ingrepp/påverkan: -

Kulturhistoria: -

Sammanfattande värdeomdöme: En tämligen ordinär hagmerk som skulle behövas
öppnas upp för att erhålla ett bättre ljusförhållande för fältvegetationen som
idag hålls tillbaka.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83076 Kulinge

Församling: Odensvi

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1505

Totalarea: 5 ha Naturtyper: BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Rullstensås i Valstaåns dalgång. Området ligger i skogslåglandet.

Naturtyper: Björkhage och övrig trädbärande mark.

Vegetationstyper: Tallskog och björkskog.

Flora: Trädskiktet domineras av tall och bj örk med inslag av rönn samt gran.
Hagmarksfloran har endast en spridd förekomst av liten blåklocka,bockrot,
skogsklöver, käringtand, Vit- och gulmåra.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete som bitvis är överbetat.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Betesmark med relativt låga naturvärden. Delar av
hagen är överbetad och hagmarksfloran är på tillbakagång.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:33 III



83077 Valstaån

Församling: Odensvi

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6608 1506

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Betesmarken sträcker ut sig längs med Valstaån i drygt en halv kilometer.
Hagen i sin tur är omgiven av gammal åkermark.

Naturtyper: Öppen betesmark och små partier sötvattenstrandäng på båda sidor om ån.

Veqetationstyper: Högörtäng, högstarräng, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Ett fåtal träd står längs med ån; asp, klibbal och hägg. I övrigt förkommer
växter som trivs i fuktiga miljöer som t ex tåg- och starrarter.

Kulturhistoria: Gammal ängslada vid ån.

Nuvarande hävd: Välhävdat med får och häst.

Inqrepp/påverkan: Svag-tydlig gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagens största värden är den gammal ängsladan och de
partier som ligger i direkt anslutning till ån.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



83078 Hättsta S

Församling: Odensvi

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6608 1506

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Naturlig fodermark på den sydvästra sluttningen aven höjd, på krönet finns
kultiverad fodermark som är insprängd i den naturliga.

Naturtyper: Öppen betesmark och övrig trädbärande hagmark.

Veoetationstyper: Rödvenäng , små fuktsvackor med tuvtåteläng , granskog och lövskog.

Flora: Gran, björk, asp, sälg, klibbal, rönn, hägg, fågelbär, måbär, nypon, druvfläder
och krusbär i träd- och buskskiktet . Här finns kattfot, rödkämpar, rödklint, brudbröd,
svartkämpar, blodrot, skogsklöver, sommarfibbla, och vitmåra.

Kulturhistoria: Gammal gårdsmiljö och en gammal ängshölada. Den kultiverade
fodermarken skulle kunna vara fossila åkerlindor.

Nuvarande hävd: Området är mycket välhävdat och välskött. I hagen betar nötkreatur.

Inorepp/påverkan: Svag gödselpåverkan på den gamla åkermarken.

Sammanfattande värdeomdöme: Objektet hyser både kulturhistoriska och biologiska
värden. Det är ett av de finaste markerna i naturgeografiregion nr 27 i Köpings
kommun.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 52



83079 Hättsta N

Församling: Odensvi

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6609 1506

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen sträcker sig en bra bit in i skogen. I nordväst finns ett skogskärr.

Naturtyper: Betad skog dominerar. Det finns en liten brynzon med öppen hagmark samt
en björkhage.

Veqetationstyper: Stora arealer med blandskog. Den öppna marken utgörs av rödvenäng
och tuvtåteläng. I nordväst finns det ett skogskärr.

Flora: Gran och björk är vanligast därutöver finns det inslag av tall, asp, klibbal
och brakved. Av hagmarksfloran finns det endast fragment kvar med arter som liten
blåklocka, prästkrage, och ängsskallra.

Nuvarande hävd: Bete med häst. De öppna markerna är väl-måttligt hävdade medans
betestrycket i skogen är sämre.

Inqrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan på den öppna marken.

Kulturhistoria: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen har en utarmad flora och låga naturvärden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



83081 Vassbro

Församling: Odensvi

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: BOLAG Koordinater: 6615 1505

Totalarea: 10 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Kommunens nordligaste objekt. Moränmark och ett kärr i länets skogslågland.
Gården ligger enskilt.

Naturtyper: Björkhage, öppen betesmark, enbuskmark, betad skog och myrmark.

Veqetationstyper: Fuktig björkskog, blandskog, barrskog, rödvenäng, tuvtåteläng och
ett öppet fastrnattekärr.

Flora: Tall, gran, björk, asp, rönn, videbuskar och gråal. Flora av intresse är
jungfrulin, stagg, darrgräs, ängsklocka, ängsvädd, ormrot, smultron, trådtåg och
prästkrage.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: All mark utom skogen är välhävdad. Hagen betas av nötkreatur som leds
aven skällko.

Inqrepp!påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Trevlig hagmark med en välutvecklad hagmarksflora
och kreatur som betar i skogen.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



83082 Ängen

Församling: Kolsva

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6615 1497

Totalarea: 11 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG

Landskap: Kuperat landskap längs Hedströmmen. Stora avlagringar finsediment samt
morän. Centralt i hagen finns det källutflöden.

Naturtyper: Öppen betesmark, övrig trädbärande betesmark och blandlövhage.

Vegetationstyper : Barrskog, blandskog, lövskog, bj örkaspskog med piprör-kruståtel.
Rödvenäng, tuvtåteläng, högörtäng, lågstarräng och en strandkant med skogssäv.

Flora: Gran, björk, asp, sälg, klibbal, rönn, olvon, brakved och hägg. på torrare
partier växer kattfot, stor blåklocka, prästkrage, backsmörblomma och tjärblomster.
Vid källutflödena hittar man nålstarr, humleblomster och brudborste.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttligt nötbete, sämre hävd i skogen.

Ingrepp/påverkan: Kraftledning.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagens naturvärden är koncentrerade till källflödet
och till enbuskmarken. Resterande delar har låga naturvärden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:15 II



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

83083 Södra Rönningen

Församling: Kolsva

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6608 1500

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Enskilt liggande gård i skogslåglandet.

Naturtyper: Övrig trädbärande mark samt öppen betesmark.

Vegetationstyper: Barrskog, hällmarksäng, rödvenäng, tuvtåteläng och frisk mark
dominerad av örnbräken samt små fuktängssvackor.

Flora: Tall, gran, björk, asp, sälg och hagtorn. Flora av intresse är nattviol,
ängsviol, gulvial, skogsklöver, smultron, vitmåra och gökärt.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Väl-måttligt hävdat med nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen är representativ för den norra delen av Kö
pings kommun och är här en av de bäst hävdade.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83084 Guttsta Östergården

Församling: Kolsva

Köpings kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1504

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger på kanten av Hedströmmens dalgång. Genom hagen rinner ett
biflöde till ån.

Naturtyper: Dominerande markslag är björkhage och öppen betesmark samt små partier
med övrig trädbärande betesmark vid bäcken.

Vegetationstyper: Björkaspskog, rödvenäng, tuvtåteläng och högörtäng.

Flora: Björk är det dominerande trädslaget. I övrigt finns det tall, gran, en, klibbal,
rönn och ask. Det finns gott om hagmarksväxter; kattfot, darrgräs, rödklint,
svartkämpar, ängsskallra, gullviva och jungfrulin.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Välhävdad hagmark med en väl utvecklad hagmarksflo
ra. Naturvärdena är tämligen ordinära.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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



83085 Lugnet

Församling: Kolsva

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6604 1505

Totalarea: 6 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Hage som sluttar ned mot Hedströrnrnen.

Naturtyper: Mosaik av bandlövhage och öppen hagmark.Längs ån finns det mycket små
partier med sötvattenstrandäng.

Vegetationstyper : Lövskog, bj örkaspskog, fuktlövskog längs ån, rödvenäng och
tuvtåteläng. Högörtäng i nordost vid källutflöde.

Flora: Dominerande trädslag är ask, asp, gråal och klibbal. Därutöver finns
videbuskar, tall, björk, sälg, rönn, ek, lönn, druvfläder, hägg och brakved. Endast
spridd förekomst av ängsklocka, liten blåklocka, gökblomster, vit- och gulmåra, och
styvmorsviol.

Kulturhistoria: Järnåldersgravfält i söder.

Nuvarande hävd: Området är välhävdat på de öppna partierna men en hel del gråalsly
kloner har fått växa upp nere vid ån. I de trädbärande delarna är hävden betydligt
sämre. Hästbete.

Ingrepp/påverkan: Hela sluttningen ned mot ån har varit åkermark och den är inte helt
naturaliserad, vilket ger en svag gödselpåverkan. I söder finns det spår efter en
tydlig gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: på grund av gödselpåverkan och den pågående igenväx
ningen samt den utarmade floran har hagen endast lokala naturvärden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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



83086 Asby

Församling: Kolsva

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6603 1505

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskap: Hagen ligger i Hedströmmens dalgång nedanför en rullstensås.

Naturtyper: Öppen betesmark och ett litet fstmattekärr.

Vegetationstyper: Högörtäng och tuvtåteläng.

Flora: Bj örk och ek kantar fuktängen . Därutöver finns det videbuskar. Inga
hävdkrävande fuktängsarter förekommer. Här växer bl a svärdslilj a, ängsull, topplösa,
kråkklöver, kärrtistel och humleblomster.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Ingen hävd på senaste tiden. Igenväxningen har börjat men än så länge
är marken öppen.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hävden har upphört och hagmarksfloran är dåligt
utvecklad.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h

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



83087 ÖVerberga

Församling: Kolsva

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

. Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6604 1504

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger på en rullstensås vid Hedströmmen.

Naturtyper: Björkhage, övrig trädbärande mark samt öppen betesmark.

Vegetationstyper: Fårsvingeltorräng, rödvenäng och blandskog.

Flora: Tall, en, björk, asp, klibbal, rönn, gråal, ek, hägg, druvfläder, krusbär och
en del lövsly. Hagen är mest känd för sitt stora bestånd av backsippor som blommar
här om vårarna. I övrigt finns ögontröst, backtimjan, tjärblomster, bockrot ,
käringtand, vit- och gulmåra.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Hagen är välbetad med häst. Röjning av sly håller hagen öppen.

Ingrepp/påverkan: Gammal grustäkt av mindre format.

Sammanfattande värdeomdöme: Mycket fin och välhävdad hagmark med en välutvecklad
flora som innehåller flera ovanliga arter. Området en av kommunens finaste tor
rängar.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:23 II



83088 Bolströ

Församling: Kolsva

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6601 1504

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Hagmarken ligger i ytterkanten av Hedströrnrnens dalgång i länets
skogslågland.

Naturtyper: Björkhage och öppen betesmark.

Veqetationstyper: Rödvenäng, tuvtåteläng och friskäng med mycket örnbräken.

Flora: Björk, en, rönn, krusbär och nyponros. Den del av hagen som är finast ligger
i väst. Där växer kattfot, stagg, röd- och svartkämpar, backtimjan, rödklint,
skogsklöver, vitmåra och ängsvädd.

Kulturhistoria: Resta stenar och gravhögar.

Nuvarande hävd: Väl-måttligt nötbete.

Inqrepp!påverkan: Stora bitar av hagen har svag-tydlig gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: En hage med välutvecklad flora och kulturhistoriska
värden. De gödseöpåverkade arealerna och den bristande hävden drar ner objektets
värde.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:27 III

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 33



83089 Kilarna

Församling: Kolsva

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 G SV

Markägarkategori: Koordinater: 6604 1501

Totalarea: 1 ha Naturtyper: BJÖRKHAG

Landskap: En avsides belägen by i anknytning till Hedströmmens dalgång.

Naturtyper: En björkhage och en övrig trädbärande.

Vegetationstyper : I den norra hagen finns det bj örkskog och i den södra barrskog och
blandskog med brynzoner med lingon- och blåbärsrished.

Flora: Tall, gran, en, björk, asp, rönn, nyponros och lite lövsly. Liten och stor
blåklocka, vitmåra, ängsskallra, skogsklöver och skogsklöver med vita blommor.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttligt betat. Hästar i norr och nötkreatur i den södra.
Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hävden är endast måttlig och floran utarmad.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83090 våsjö

Församling: Kolsva

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6604 1497

Totalarea: 10 ha Naturtyper: ÖPPENHAG

Landskapet: En småkuperad hagmark vid Västlandssjöns norra strand.

Naturtyper: Öppen och trädbärande hagmark som bestrå avenbuskmark. Vid västra
kanten av ett blandskogsparti ligger det ett litet alkärr och några enkullar.

Vegetationstyper: Blandskog, fuktlövskog, högörtäng, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Ett flertal enar och unga björkar samt gran, klibbal, asp, gråvide och
rönn upptar busk- och trädskiktet. I fältskiktet växer kärrviol, kattfot, ängs
vädd, liten blåklocka, ängsskallra, bockrot, ängsklocka, älgört, grenrör, ängs
ull, kråkklöver, kärrdunört, kärrsilja och trådtåg.

Kulturhistoriska förhållanden: -

Ingrepp/påverkan: -

Nuvarande hävd: Hävd saknas, stängselen är nedtagna. Det är mycket angeläget att
hävden tas upp igen.

Sammanfattande värdeomdöme: Fin enhage med olika vegetationstyper och en rik
flora. Hagen har också ett värde för landskapsbilden vid Västlandasjön.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d f h

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



ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

83091 Väs t landaholm

Församling: Västra Skedvi

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6604 1496

Totalarea: 8 ha Naturtyper: BLANDHAG
TRBUSHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Hagen ligger vid Västlandasjöns strand i skogslåglandet • Kultiverad
fodermark ingår i objektet.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng, blandlövhage och övrig trädbärande hage samt betad
skog.

Vegetationstyper: Granskog, ekhasselskog, björkaspskog, tuvtåteläng, lågstarräng
och högstarräng.

Flora: Blandlövhagen domineras av asp, björk och hassel. Hasseln likso~ eken har här
spontan förekomst. Övriga träd är gran, tall, rönn, sälg och ask. I buskskiktet växer
nypon och en. Indikatorarter är brunskära, stor o liten blåklocka o gåsört.
Övriga nämnvärda växter är strinknäva, bergslok och blåsippa vilka indikerar den rika
miljön i ekhasseldelen av hagen.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Hagen betas av nötkreatur, men hävden är måttlig då djuren föredrar
den kultiverade fodermarken.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdömme: Mångformig hagmark vid Västlandsjön. Den saknar dock
höga naturvärden eftersom floran är dåligt utvecklad och hävden är endast måttlig.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 44



83092 Boda

Församling: västra Skedvi

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6601 1496

Totalarea: 9 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Strandkanten av Västlandasjön i skogslåglandet. Hagen går in i Arboga
kommun.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng, öppen och övrigt trädbärande hagmark.

Veqetationstyper: Barrskog, blandskog, björkaspskog, lågstarräng, högstarräng,
vassar och klibbalkärr samt tuvtåteläng.

Flora: Tall, gran, en, bj örk, asp, klibbal, ek, lind och hassel. Svinrot, skogsklöver ,
blåsippa, brunskära och äkta johannesört.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Området nyröj t och kanske så kommer hävden att intesifieras.
Nötkreatur betar området och hävden är måttlig.

Inqrepp/påverkan: Grenar är kvarlämnade efter röjning.

Sammanfattande värdeomdömme: Hagmark med ringa naturvärden. Betestrycket bör ökas.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

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



83093 Bäcktorp

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Västra Skedvi Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6601 1495

Totalarea: 3 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagmark i länets skogslågland. Kultiverad foderrnark ingår i objektet.

Naturtyper: Betad skog och övrig trädbärande mark samt öppen betesmark.

Vegetationstyper: Granskog, rödvenäng och ett litet skogskärr.

Flora: Gran, tall, en, björk, nypon och krusbär. Blåsuga, liten blåklocka, rödklint,
bockrot och gulmåra.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Väl-måttligt bete med nöt.

Ingrepp/påverkan: Gödselpåverkan på den öppna marken som bitvis är gammal åker.

Sammanfattande värdeomdörnrne: Hagmark med dåligt utvecklad hagmarksflora som endast
förekommer på enstaka partier.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



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

Köpings kommun

83094 Bjurnäs

Församling: Västra Skedvi

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6603 1491

Totalarea: 5 ha Naturtyper: BLANDHAG
TRBUSHAG

Landskap: En stor före detta åkerholrne ligger inom ett större hagmarkskomplex på en
udde i Skedvisjön. Skogslåglandet.

Naturtyper: Övrig trädbärande betesmark.

Vegetationstyper: Blandskog.

Flora: Gran björk och asp dominerar. Övriga inslag i träd- och buskskiktet är tall,
rönn, lönn, en, sälg, vide, ek och hägg. Sporadisk förekomster av ängsflora med liten
blåklocka, smultron, skogsklöver, prästkrage och flockfibbla samt ormbär.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Området är svagt betat av nötkreatur.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdömme: Betesmarken är under dålig hävd och floran är utarmad.
Hagen betas regelbundet men betestrycket bör ökas.

Huvudkriterier (ej rangordnade): C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b f h i

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



83095 Skedviby

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Församling: Västra Skedvi Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6606 1493

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Centralt läge i Västra Skedvi som ligger i länets skogslågland.
Naturtyper: Björkhage.

Veqetationstyper: Björkskog, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Tall, gran, en, björk och asp samt små mängder lövsly. Ordinära ängsväx
ter som t ex blodrot, gullviva, käringtand och vitmåra.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat hästbete. Eventuellt också av får eftersom ett får
stängsel är uppsatt.

Inqrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdömme: En fin och välhävdad björkhage med en välutvecklad
flora.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 42



83096 Karlslund

Församling: Västra Skedvi

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6607 1495

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Marken gränsar till sjön Rölen som ligger i länets skogslågland.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng och övrigt trädbärande bete samt små partier med
öppen betesmark.

Vegetationstyper: Blandskog, lågstarräng, högstarräng och rödvenäng samt vassar.

Flora: Gran, en, björk, asp, sälg, klibbal, rönn och vildapel. I de torrare de
larna växer ormrot, svinrot, ängsvädd och liten blåklocka. I strandäng hittar
man åkermynta och gul svärdlilja.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Väl-måttlig hävd med nötkreatur.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan från ovanförliggande fd åkermark.

Sammanfattande värdeomdömme: Hagen vid Karslund är mångformig med en delvis
intressant flora.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83097 Laksta

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Västra Skedvi Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6607 1494

Totalarea: 1 ha Naturtyper: SÖTSTRAN

Landskap: Sluttning ned mot Skedvisjön so liggeri länets skogslågland. I anslut
ning till sötvattensstrandängen finns det kultiverad fodermark.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng

Vegetationstyper: Högstarräng och vassar med bladvass och säv.

Flora: Enstaka klibbalar utgör trädskiktet. I fältskitket växer gåsört, blåtå
tel, ältranunkel och plattstarr .

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttligt nötbete. Hävden bör ökas.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan eftersom betesvallen ovanför gödslas.

Sammanfattande värdeomdömme: Sötvattenstrandängen ingår i ett område som troligen
kommer att fortsätta att hävdas. Strandängen har ett representativt värde för
regionen.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



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

Köpings kommun

83098 Börilsbo

Församling: Västra Skedvi

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6607 1492

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Sluttning ned mot Skedvisjön i länets skogslågland. Berget går i
dagen på flera ställen.

Naturtyper: Mosaik av björkhage, betad skog, övrig trädbärande hage och öppen
betesmark.

Vegetationstyper: Ung tallskog, strandskog med klibbal och videbuskar, björk
skog, rödvenäng, tuvtåteläng och ett vassbälte.

Flora: Träd- och buskskiktet utgörs av tall, björk, asp, vide, klibbal, rönn,
skogstry, oxel, ek och hassel. Flera intressanta inslag som t ex staggtuvor,
kattfot, darrgräs, gökärt, svinrot, skogsklöver, ängsklocka, stor och liten
blåklocka växer i fältskiktet.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttligt nötbete. Hävden i de trädbärande delarna är något säm
re.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdömme: Mångformig hagmark med en fin hagmarksflora om än i små
populationer. Betestrycket bör ökas.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:10 II



83099 Skräddartorp

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Västra Skedvi Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6609 1494

Totalarea: 1 ha Naturtyper: TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger i en sluttning på en glacifluvial avlagring. Området
ligger i länets skogslåglandskap.

Naturtyper: Övrigt trädbärande betesmark.

Vegetationstyper: Gles blandskog.

Flora: Tall, gran, björk, aspsly, vide och rönn. Spridda förekomster av ängs
skallra, ögontröst och skogsklöver.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Nyupptaget bete med nötkreatur. Området är idag svagt hävdat.En
röjning av unga lövträd har ägt rUm. Hävden bör ökas.

Ingrepp/påverkan:

Sammanfattande värdeomdömme: Det finns endast fragment av hagmarksfloran kvar i
betesmarken.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2

Stödkriterier (ej rangordnade): a d h i

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

Objekt i kulturminriesvårdsprogram: 41



83100 Spaboda

Församling: Västra Skedvi

Köpings kommun

värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6608 1490

Totalarea: 4 ha Naturtyper: SÖTSTRAN

Landskap: Skogslåglandet. Flack mark vid sjön Spaden.

Naturtyper: Sötvattenstrandäng.

Vegetationstyper: En moränkulle med en björk-asp-dunge. I övrigt lfinns det
ågstarräng och fuktäng.

Flora: I trädskiktet växer björk och asp. på sötvattenstrandängen och fukt ängen
växer blåtåtel, skogssäv, kråkklöver, flask- och blåsstarr, topplösa, videört,
ängsull, kabbeleka, svärdslilja och gökblomster.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete. Östra fållan ej betad i år.

Ingrepp/påverkan: Deponerade grävmassor från dikesrensning.

Sammanfattande värdeomdöme: Välhävdad hagmark med en utvecklad stranängsflora.
Strandängen har höga representativa värden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83101 Ire

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Församling: Västra Skedvi Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6614 1486

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger i en sluttning ner mot Iresjön. Objektet ligger i kommunens
nordligaste hörn och i länets skogslåglandskap.

Naturtyper: Övrig trädbärande betesmark och öppen hagmark.

Veqetationstyper: Granskog, rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Flera mycket intressanta inslag finns i hagmarksfloran t ex brudsporre,
skogsklocka, kattfot, darrgräs, ögontröst, slåtterfibbla, svinrot, stagg, ormrot och
jungfrulin. Dessutom finns en mycket blek variant av junfru Marie nycklar.
Fältgentiana blommade enligt uppgift med två exemplar sommaren 1988. I den öppna
marken finns det tyvärr oroande mängder av ung gran.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttligt hävdad med nötbete.

Inqrepp/påverkan: I denna lilla hagsnutt står tyvärr ingreppen på varandra. Längs
staketet vid vägen ligger dumpad halm och annat skräp, enligt uppgift var det där
gentianan växte. Orkideernas framtid är oviss, då ett stort dike dragit genom hagen
parallellt med en ny väg.

Sammanfattande värdeomdöme: Området är ett av kommunens bota~niskt rikaste
hagmarkerna. De stora botaniska kvaliteerna ger hagen ett högt värde. Ingreppen
bör åtgärdas.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:4 III



83102 Ire

Församling: Västra Skedvi

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6614 1486

Totalarea: 2 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Skogslåglandets övergång mot nedre Bergslagen. Kommunens norra del.

Naturtyper: Öppen betesmark, björkhage och enbuskrnark.

Veqetationstyper: Rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Tall, gran, bj örk, en, sälg, vide, rönn, vildapel och hägg. De få indikatorarter
som påträffades var kattfot och ormrot.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttligt-väl hävdat nötbete.

Inqrepp/påverkan: Schaktmassor.

Sammanfattande värdeomdöme: Tämligen ordinär hagmark med en utarmad hagrnarksflo
ra.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83103 Ire

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Församling: Västra Skedvi Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6614 1485

Totalarea: 1 ha Naturtyper: TRBUSHAG

Landskap: Skogslåglandet , konununens nordligaste del. Moränkulle i en större
kultiverad fodermark.

Naturtyper: Övrig trädbärande hagmark samt betad myrmark.

Vegetationstyper: Blandskog och fastmattekärr med björkskog.

Flora: Gran, en, björk, asp och klibbal. Endast fragment av ängsflora återstår med
bl a smultron, ängsvädd och blodrot.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttligt hävdat nötbete.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen har mycket begränsade naturvärden med en frag
matisk hagmarksflora.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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



83104 Svan

Församling: Västra Skedvi

Köpings kommun

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 11 F SO

Markägarkategori: Koordinater: 6614 1485

Totalarea: 5 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG
SÖTSTRAN

Landskap: Avskilt liggande gårdar i norra delen av konununen, skogslåglandets övergång
mot nedre Bergslagen. Hagmarken ligger norr om sjön Svan.

Naturtyper: Björkhage, öppen mark, enbuskmark och sötvattenstrandäng.

Veqetationstyper: Rödvenäng, tuvtåteläng, högstarräng och fuktäng.

Flora: Gran, en, björk, asp och klibbal i träd- och buskskiktet. Flera trevliga
indikatorarter noterades t ex darrgräs, kattfot, ängsskallra, svinrot, och
skogsklöver. Vid stranden växer trådtåg och kråkklöver.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttlig till god hävd av nötkreatur.

Inqrepp/påverkan: -

Sanunanfattande värdeomdöme: Ett fint hagmarksobjekt i den norra delen av konunu
nen. Hävden behöver dock intensifieras.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:3 III



83105 Hörnberga

Församling: Kolsva

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6599 1504

Totalarea: 2 ha Naturtyper: BJÖRKHAG

Landskapet: Hagmark i en backe ovanför Hörnberga gård.

Naturtyper: Björkhage.

Veoetationstyper/flora: Fältskiktet består av gräs-Iågörtveqetation och träd
skiktet dsomineras av björk. Floran är intetsägande.

Kulturhistoriska förhållanden:

Inverkan/påverkan: -

Nuvarande hävd: Nyupptagen hävd. Hävden sker troligen genom slåtter och inte
genom bete.

Sammanfattande värdeomdöme: En fin björkhage vid Hörnberga gård trots att den
inte hyser en rik och värdefull flora.

Huvudkriterier (ej rangordnade): C

stödkriterier (ej rangordnade): a b h i

~------~-----Befi~tligt skydd och planeringsstatus



83106 Salsta

Församling: Kolsva

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6598 1504

Totalarea: 4 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
TRBUSHAG

Landskap: Mälarslätten nära skogslåglandet. Torr-frisk moränmark i en sluttning
ut mot åkerlandskapet.

Naturtyper: Öppen betesmark samt trädbärande hagmark.

Veqetationstyper: Granskog, blandskog och rödvenäng.

Flora: Tall, gran, björk, asp, vildapel och hägg, en, nypon och brakved. Ängs
klocka, vitmåra, gulmåra, flockfibbla, ormrot och backsmörblomma.

Kulturhistoria: Fragment aven gammal trägärdesgård finns kvar.

Nuvarande hävd: Beteshävden har nyligen upphört.

Inqrepp!påverkan: Timmeravlägg i den norra delen.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagmark med relativt låga naturvärden eftersom häv
den har upphört.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h

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



83107 Ekeby

Församling: Kolsva

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 2

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6599 1505

Totalarea: 5 ha Naturtyper: BJÖRKHAG
TRBUSHAG

Landskap: Hagen ligger i anslutning till ett större moränområde och sticker ut i
åkerlandskapet på mälarslätten. Objektet ligger i Hedströmmens dalgång i länets
skogslåglandskap.

Naturtyper: Björkhage.

Vegetationstyper: Björkskog samt rödvenäng och tuvtåteläng.

Flora: Björken dominerar. I övrigt finns det tall, en, asp. och enstaka exemplar av
brakved. Fin flora med nattviol, kattfot, blåsuga och ängsviol.

Kulturhistoria: Järnåldersgravfält.

Nuvarande hävd: Väl-måttligt hästbete.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan på ett fåtal ställen.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen vid Ekeby är en fin björkhage med intressant
flora. Betestrycket bör dock ökas.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

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

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 30



83108 Bro kyrka

Församling: Kolsva

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NV

Markägarkategori: Koordinater: 6598 1506

Totalarea: 11 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Hagen ligger i en slänt vid Bro kyrka i kanten av Hedströmmens dalgång.

Naturtyper: Öppen betesmark och blandlövhage.

Veqetationstyper: Rödvenäng och tuvtåteläng samt skogspartier med lövskog och
blandskog.

Flora: Trädskikt med gran, björk, asp, rönn, hägg och ung lönn. Buskskikt med vide
och druvfläder. Floran är art- och individrik med arter som ormrot, darrgräs,
rödklint, vitmåra, gulmåra, flockfibbla, gökärt, rödkämpe och svartkämpar.

Kulturhistoria: Gravhög.

Nuvarande hävd: Betestrycket har troligen minskat väsentligt på sen tid. Hävden är
måttlig, frågan är om den upphört nyligen. Förra året betades hagen av hästar och
av nötkreatur. Inga tecken på bete i år.

Inqrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen vid Bro kyrka har en mycket välutvecklad hag
marksflora. Tyvärr verkar hävden ha upphört.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d f h

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 30



83109 Gillsta

Församling: Kolsva

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 1

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6598 1505

Totalarea: 8 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BJÖRKHAG

Landskap: Hagen är varierande och har både torrbackar , fuktängar och kärr. Den ligger
i norra delen av ett större moränområde i Hedströmmens dalgång. I hagens östra del
finns ett vattendrag som översilar delar av objektet.

Naturtyper: Björkhage, öppen betesmark och kärr.

Vegetationstyper: Björkskog dominerar hagen. Centralt finns ett litet björkkärr. I
den nordvästra delen finns en torrängsbacke med fårsvingeltorräng . I övrigt
förekommer rödvenäng, tuvtåteläng, högörtäng och lågstarrräng.

Flora: Björk dominerar helt. Enstaka tall gran, asp, ~libbal, rönn, lönn, vildapel
och nyponbuskar. Ängsfloran är välutvecklad med arter som blåsuga, j~ngfrulin,

brudbröd, kärrspira, backglim, backtimjan, nattviol, gökblomster, röd- o svartkäm
par.

Kulturhistoria: Rester av trägärdesgård och en ängslada.

Nuvarande hävd: Välhävdat med ungnöt.

Ingrepp/påverkan: -

Sammanfattande värdeomdöme: En fin björkhage med öppna partier som utgörs av
torrbackar, fuktäng och av ett litet kärr. Floran är rik och området är välhäv
dat. Hagen är en av kommunens finaste objekt.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

stödkriterier (ej rangordnade): a b d f h

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 30



83110 Ytterberga

Församling: Kolsva

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6597 1506

Totalarea: 1 ha Naturtyper: ÖPPENHAG
BLANDHAG

Landskap: Hagen ligger i en ostsluttning i ytterkanten av Hedströmmens dalgång.

Naturtyper: Öppen betesmark och blandlövhage.

Veqetationstyper: Rödvenäng, tuvtåteläng, lågstarräng samt blåbärs- och lingonris
hed.

Flora: Gran björk, sälg, rönn, lönn och nypon. Blåsuga, ängsklocka, gökärt ängsvädd
och blodrot.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Välhävdat nötbete.

Inqrepp/påverkan: Bitvis svag gödselpåverkan. Sönderkörd körväg som leder in till
hagen.

Sammanfattande värdeomdöme: Liten och tämligen ordinär hagmark.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A1 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 30



83111 Kröcklinge

Församling: Kolsva

ÄNGS- OCH HAGMARKER I VÄSTMANLANDS LÄN

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6595 1506

Totalarea: 3 ha Naturtyper: BLANDHAG
TRBUSHAG

Landskap: Några spridda moränknallar som ingår i en större kultiverad fodermark.

Naturtyper: Blandlövhage och övrig trädbärande hagmark.

Vegetationstyper: Blandskog, björkaspskog och rödvenäng.

Flora: I träd- och buskskiktet finns det en jämn fördelning av tall, gran, en, björk,
asp, sälg, rönn, ek och hägg. I fältskiktet finns spridda exemplar av ängsklocka,
brudbröd, flockfibbla, bockrot, gåsört, ängsvädd, vit- och gulmåra.

Kulturhistoria: -

Nuvarande hävd: Måttligt nötbete med vissa partier som endast är svagt hävdade.

Ingrepp/påverkan: Svag gödselpåverkan.

Sammanfattande värdeomdöme: Hagen vid Kröcklinge är ordinär, hävden är på upp
hällning.

Huvudkriterier (ej rangordnade): A2 C

Stödkriterier (ej rangordnade): a b d h i

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

Objekt i kulturminnesvårdsprogram: 29



83112 Valla

Församling: Himmeta

Köpings kommun

Värdeklass: 3

Topografisk karta: 10 G NY

Markägarkategori: Koordinater: 6596 1503

Totalarea: 16 ha Naturtyper: BJÖRKHAG
BLANDHAG
TRBUSHAG
BETESKOG

Landskap: Hagen ligger i ett mycket småkuperat landskap med flera smala bergryg
gar.

Naturtyper: Flera hägnade skogsbeten samt en parti med björkhage. Inne i skogen
finns små fläckar med öppna marker.

Vegetationstyper: Tallskog, blandskog, björkaspskog finns på de trädbärande
bitarna. De öppna markerna utgörs av rödvenäng. i anslutning till de stora berg
sryggarna finns hällmarksäng.

Flora: Hagmarksfloran är dåligt utvecklad i den av träd tätt bevuxna hagen och
floran som finns är koncentrerad till de öppna delarna där växer det bl a blåsu
ga, rödblära, gökärt och blodrot.

Kulturhistoria: Gravrösen.

Nuvarande hävd: Nötbete som ger en svag till måttlig hävd av hegmarken ..

Ingrepp/påverkan: Svag gödslingspåverkan på de öppna partierna.

Sammanfattande värdeomdöme: Betesmarken är stro, men de floristiskt intressanta
delarna är små och koncentrerade till den öppna marken och även där är floran
utarmad på grund av den bristande hävden.

Huvudkriterier (ej rangordnade): Al C

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

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

Objekt i länsstyrelsens naturvårdsplan: 83:42 III


