
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FÖRORD 
 
Länsstyrelsen planerar i samarbete med Skövde kommun att bilda ett naturreser- 
vat i Hene-Skultorpsområdet. 
 
För att utreda områdets naturvärden och ta fram ett förslag till reservatsgräns har 
Länsstyrelsen givit Leif Andersson, Pro Natura i uppdrag att utföra en inventering 
i området. 
 
I uppdraget ingår att: 
• beskriva naturtyper, vegetationstyper, element och strukturer av särskilt värde 
• inventera/sammanställa känd kunskap om rödlistade arter, signalarter och an- 
 dra intressanta arter med tyngdpunkt på kärlväxter, lavar, svampar, mossor 
 och fågel 
• beskriva geologiska värden 
• beskriva äldre markanvändning 
• göra en bedömning av områdets landskapsekologiska betydelse 
• bedöma områdets naturvärden i förhållande till andra liknande områden i länet 
• ta fram förslag till reservatsgräns. 
 
Inventeringen har utförts under 1997-1998 och utgör underlag till det förslag till 
skötselplan som också tagits fram. 
 
Författaren är själv ansvarig för rapportens innehåll, varför detta ej kan åberopas 
som representerande Länsstyrelsens ståndpunkt. 
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1. INLEDNING 
 
Detta arbete är utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i dåvarande Skaraborgs län. 
 
Syftet med arbetet har varit att utreda naturvärdena i Hene- och Skultorps-området 
så som det avgränsats i bilaga 1. För att bedöma förekomsten av ovanliga och käns- 
liga arter har särskilt beaktats floran av kärlväxter, mossor, lavar och svampar samt 
fågelfaunan. Geologiska värden och olika naturtypers utvecklingsgrad har också 
vägts in i bedömningen. I uppdraget har även ingått att föreslå gräns för reservat 
inom området. 
 
Fältarbetet har utförts under sommaren och hösten 1997. Sammanställningsarbe- 
tet har utförts under vintern 1997-1998. Arbetet med att ta fram uppgifter över 
områdets äldre markanvändningshistoria och liknande har pågått under hela ti- 
den. 
 
Samråd har under arbetets gång skett med Länsstyrelsen och Miljö- och Hälso- 
skyddskontoret i Skövde kommun. 
 
Arbetet har utförts .av Leif Andersson, Pro Natura. 
 
Uppgifter om fågellivet har lämnats av Kent-Ove Hvass, bosatt i Skultorp. Bertil 
Jannert, Falköping, har lämnat uppgifter om mossor noterade i samband med flo- 
raväktararbetet med mörk baronmossa. Lennart Sundh, Falköping, har lämnat upp- 
gifter om strävlostaförekomsten vid Skultorps nabbe. 
 
En stor mängd uppgifter om svampfloran i området har samlats in av Västgötaber- 
gens Svampklubb med flera och har sammanställts av Rolf-Göran Carlsson, Börje 
Fagerlind och Kurt-Anders Johansson. Den senare har också meddelat kompletter- 
ande uppgifter om framför allt vårfloran i området. Sune Fasth, Skövde golfklubb, 
har lämnat uppgifter om golfbanans skötsel. 
 
Uppgifter om mollusker i området har tagits fram av Ted von Proschwitz, Naturhis- 
toriska muséet i Göteborg, genom utdrag ur muséets databas. 
 
Ett stort antal personer med kännedom om Skultorpstraktens äldre förhållanden har 
bidragit med uppgifter. Detta gäller framför allt medlemmar i Skultorps Hembygds- 
och Fornminnesförening som Arne Andersson, Valdemar Johansson och Peter Wase, 
men även äldre födda och uppvuxna i trakten som Allan Nilsson, Kullabolet och 
Karl-Gustav Forsmark, Skultorp. 
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2. METODIK 
 
2.1. Förarbete 
 
Inför fältarbetet har hela området flygbildstolkats med hjälp av infraröda bilder (foto- 
graferade i juni 1986) och indelats i något mer än 110 sektorer. Vid flygbildstolknin- 
gen karakteriserades sektorerna översiktligt och klassificerades i olika naturtyper. In- 
venteringsområdet framgår av bilaga 1. 
 
Under förarbetet gjordes också en snabb genomgång av det ganska magra befintliga 
underlaget över området. Uppgifter om området finns framför allt i lövskogsinvente- 
ringen i Skövde kommun (Lundgren & Andersson 1991) och ängs- och hagmarksin-
venteringen (Holmberg & Åsander 1992). Som arbetskartor valdes ajourhållna svart- 
vita ekonomiska kartor i skala 1:10 000 (kartbladen 08D 3g och 08D 4g) samt gam- 
la ”gröna” ekonomiska kartan från 1960 samt orienteringskartor i skalorna 1:10 000 
och 1:15 000 över området. 
 
 
2.2. Fältarbete 
 
Fältarbetet har innefattat följande moment: 
 
1) Genomgång av de 110 sektorerna för allmän beskrivning av naturtyper och vege- 
tation samt geologiska förhållanden. Särskild vikt fästes vid strukturer och element 
som kunde vara av värde för flora och fauna. Detta arbete gjordes under juli-augusti 
1997. Anteckningar om kärlväxtfloran gjordes framför allt under detta arbete. Efter- 
som arbetet startade runt 1 juli 1997 har det i stort sett inte alls varit möjligt att regi- 
strera kärlväxter hörande till våraspekten. Under denna genomgång noterades sekto- 
rer där särskilt intressant kryptogamflora kunde antas förekomma. 
 
2) Under sensommaren 1997 gjordes en särskild genomgång av kantzonerna för att 
få underlag för ett förslag på reservatsgräns. Här gjordes bedömningar även av mar- 
kerna utanför inventeringsområdet för att se i vilken mån dessa kunde vara av po- 
tentiellt värde eller tvärtom endast skulle tynga ett reservat med mark av ringa na- 
turvärde. 
 
3) Eftersom området tidigare är känt som ett bra område för vedsvamp och säson- 
gen var den riktiga gjordes ett studium av svampfloran i särskilt intressanta och re- 
presentativa avsnitt. Detta gjordes under sommaren och hösten 1997. Under detta 
arbete medverkade medlemmar i Västgötabergens svampklubb. Belägg för flera 
av de insamlade arterna förvaras i herbarium Rolf-Göran Carlsson. 
 
4) Genomgång av moss- och lavfloran i särskilt intressanta delar gjordes under sen- 
hösten 1997. Härvid besöktes de områden som ansågs kunna vara intresse vid den 
preliminära genomgången. Den nordliga delen av rasbranten med skogssvingel, 
block med mörk baronmossa, stor rikedom av gamla lövträd och gott om död ved 
av många trädslag lämnades av resursskäl utanför denna studie. Den frodiga epifyt- 
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floran är här särskilt iögonfallande. Denna del har så självklart höga naturvärden att 
övriga delar med osäkrare naturvärden prioriterades. Terrängen är i denna del av dia- 
basbranten mycket svårframkomlig och en dokumentation skulle ta lång tid men san- 
nolikt avslöja ytterligare ett antal rödlistade arter. 
 
Epilitisk moss- och lavflora har ej ägnats så stor uppmärksamhet i dokumentationen. 
Den intressantaste floran finns i diabasbranten, på blocken och i vissa kalkstenskle- 
var och lerskifferkanjoner. Dessa är belägna i delar som hör till de självklara värde- 
kärnorna och florans sammansättning skulle ej påverka reservatsförslagets gräns- 
dragning. 
 
Det måste understrykas att inventeringen är översiktlig och främst gått ut på att få 
fram material för att bedöma naturvärdet. Åtskilligt fler rödlistade arter står säkert 
att finna, t.ex. i de kilometerlånga branterna. 
 
Eftersöket av arter har främst inriktats på rödlistade arter, signalarter och andra in- 
tressanta arter. Någon total inventering av arter har ej utförts. När det gäller stor- 
svampar har dock en total sammanställning av kända arter från området gjorts 
(Bilaga 9). 
 
5) Studier av stignätet i området. Uppgifter samlades under hela fältsäsongen och 
dessa har sedan kompletterats med uppgifter från framför allt de båda orienterings- 
kartorna. 
 
 
2.3. Genomgång av äldre markanvändning 
 
Ett viktigt grundmaterial har härvid utgjorts av äldre storskifteskartor och laga skif- 
teskartor. Sådana finns för båda de berörda byarna. Storskifteskartorna daterar sig 
i Skultorp från 1800-1801 och i Hene från 1774-1775. Laga skifteskartor över Skul- 
torp är från 1848-1849 och över Hene från 1849-1850. Samtliga skifteskartor är i 
skala 1:4 000. Goda beskrivningar finns framför allt till laga skifteskartorna. Den 
gamla ekonomiska kartan i skala 1:20 000 från 1878-1882 har också nyttjats och 
visar på förhållandena efter laga skiftet, järnvägens byggande och uppförandet av 
Hene herrgård. Ekonomiska kartan från 1960 visar på förhållandena då skjutfältet 
var som mest utbyggt och använt. En äldre sockenkarta från 1704-1715 har gett en 
översiktlig bild av förhållandena på tidigt 1700-tal. 
 
De gamla skifteskartorna har använts för ätt framställa kartor över ägoslagens ut- 
bredning i äldre tid. Kartorna har också varit källor för att få fram läget för äldre 
vägar och körvägar. Den gamla ägoslagsindelningen och de äldre vägsystemen är 
idag delvis borta på grund av bebyggelse, nya vägar, järnvägar, golfbanor och ra- 
tionalisering av jordbruks- och skogsmark. 
 
Sammantaget kan noteras att det finns bra äldre kartmaterial över Hene och Skul- 
torp. Dessa lyckliga omständigheter har varit en förutsättning för att kunna teckna 
en bild av det äldre landskapet i ett område som så dramatiskt omvandlats under 
150 år sedan järnvägen och laga skiftet drog fram genom bygden. 
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För att fa fram ytterligare uppgifter om äldre förhållanden har ett antal personer med 
kännedom om bygden intervjuats. Dessa har antingen varit medlemmar i Skultorps 
hembygds- och fornminnesförening eller äldre människor som vuxit upp i området. 
 
 
2.4. Efterarbete 
 
Allt känt befintligt underlag från området studerades under sammanställningsarbetet. 
 
En sammanställning av svampar från området i Västgötabergens Svampklubbs data- 
bas över svampfynd gjordes. Mycket data har sedan ett femtontal år tillbaka samlats 
in och registrerats i denna databas. Kontakter med inventerare i projektet Västergöt- 
lands flora har resulterat i ytterligare uppgifter om kärlväxter i området. 
 
För kärlväxter, mossor och lavar redovisas inga artlistor då inventeringen har haft 
en översiktlig karaktär. På svampsidan finns, som ovan nämnts, däremot en hel del 
tidigare uppgifter att tillgå varför dessa tillsammans med årets 1rnd redovisas i en 
särskild bilaga - bilaga 9. 
 
Den nomenklatur som använts är för: 
Kärlväxter: Svensk Flora, Krok & Almquist 1984 
Mossor: Ekologisk katalog över mossor, Hallingbäck 1996 
Lavar: Ekologisk katalog över lavar, Hallingbäck 1995 
Storsvampar: Ekologisk katalog över storsvampar, Hallingbäck 1994 
 
 
I redovisningen har också ingått att göra en jämförelse med andra områden i länet av 
liknande karaktär. De områden som liknar Hene-Skultorps-området är främst rasbran- 
terna i Halle-Hunneberg, Nolberget och Ryds-ängar-Rånna utmed Billingens sluttnin- 
gar samt Falbygdens bergsluttningar. När det gäller kamelandskapet kan jämförelser 
göras med kamelandskapet i Valle och i Skövdes stads norra delar. 
 
Redovisningen av intressanta arter är kompletterad med uppgifter om intressanta arter 
som noterats under sommaren och hösten 1998. 
 
Ett försök att bedöma områdets landskapsekologiska betydelse har också gjorts. 
 
Kartor över olika företeelser redovisas i skala 1:10 000. 
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3. NATURFÖRHÅLLANDEN ─ ALLMÄNT 
 
3.1. Läge 
 
Det inventerade området är till allra största delen beläget i Norra Kyrketorps socken, 
Skövde kommun, Västra Götalands län (f.d. Skaraborgs län). Några mindre ytor hör 
till Sjogerstads, Rådene och Våmbs socknar. Inventeringsområdet omfattar en rad 
fastigheter i trakterna Skultorp och Hene och benämns i detta arbete ”Hene-Skultorps- 
området”. Mindre ytor i andra trakter som Våmb, Kanikerukan, Vallmossen, Bussa- 
torpet och Rådene berörs också. Merparten av området ägs av Skövde kommun. 
 
Hene-Skultorps-området omfattar delar av Billingens sydöstsluttning med dess syd- 
östra spets. Här når Billingen sin maximala bredd genom att diabasplatån skjuter ut 
österut med en bred flik till östspetsen Skultorps nabbe. Skövde stads tätort ligger 
kant i kant med inventeringsområdets norra delar. Här finns också sedan några år en 
golfbana inflikad i kamelandskapet. I de östra delarna utgör västra stambanans järn- 
väg, Skultorps bebyggelse och odlingsmarkerna söder om Skultorp gräns mot inven- 
teringsområdet. På Billingens platå fungerar skogsodlad, barrdominerad mark med 
kulturskogar i olika åldrar som gräns. 
 
När det gäller namnsättning av olika delar - se bilaga 7. 
 
 
3.2. Topografi 
 
I stort sett karakteriseras Hene-Skultorps-området topografiskt av Billingens östslutt- 
ning och kamelandskapet nordväst om Skultorp. De norra delarna är en drygt två ki-
lometer lång, brant sluttning mot nordöst. Söder om Skultorps nabbe vetter sluttnin- 
gen utefter drygt en kilometer mot sydöst. Diabasplatån viker sedan av mot nordväst 
i en mindre brant sluttning som är orienterad mot sydväst. 
 
Billingens platå har en höjd vid Skultorps nabbe av 275 m ö h och når som högst ca 
fem meter högre några hundra meter mot sydväst. Från Skultorps nabbe har man en 
vidsträckt utsikt över landskapet öster om Skövde. Vid god sikt kan man se Omberg 
i Östergötland från Billingeplatån. Den lägsta punkten i området, drygt 150 m ö h, 
är där Risängsbäcken rinner under riksväg 48 i Skultorpsravinen. Nivåskillnaderna 
inne i kamelandskapet söder om läget för f.d. Hene herrgård uppnår som mest 
knappt 40 m. 
 
Diabasen bildar lodräta branter på 10-20 m framför allt i de norra delarna och vid Skul- 
torps nabbe. Även söder om nabben finns branta partier i sluttningen. 
 
I de sydvästra delarna av inventeringsområdet sluttar Billingen mindre brant ned mot 
byarna i Sjogerstads sockens norra del. Också i de nedre öppna markerna söder om 
Skultorp är lutningen svag, här mot sydöst. 
 
Allra längst i sydväst finns en sprickdal i diabasen där Skärebäcken rinner ner från 
diabasplatån. 
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3.3. Vattendrag och sjöar 
 
Det vattendrag som främst sätter prägel på markerna i Hene är Risängsbäcken. Den 
har sina källor uppe på Billingens östsida ovanför Klasborg. En huvudgren av bäc- 
ken bildar ett vattenfall några hundra meter söder om Simsjövägens uppfart på Bil- 
lingeplatån. Risängsbäcken byter under sitt lopp genom området namn ett par gån- 
ger. Efter järnvägen kallas bäcken Hallabrobäcken. Där bäcken rinner under riksväg 
48 kallas den Knipplabrobäcken. En större anslutande bäck rinner utmed Billingslutt- 
ningen ovanför golfbanan och matas bl. a. med vatten från källor och källpåverkad 
mark. Denna bäck kallas Bergsbäcken på äldre militära kartor över skjutfältet. Min- 
dre bäckflöden ansluter från terrängen söder om Klasborg och från Billingsluttnin- 
gen sydväst om Risängen. 
 
Vattenföringen i Risängsbäcken är normalt god men har på senare år blivit sämre och 
mer oregelbunden enligt uppgift från Peter Wase. Detta anses bero på aktiviteter, bl.a. 
bevattning, i anslutning till golfbanan. 
 
I den sydvästligaste delen av inventeringsområdet rinner Skärebäcken fram i en djup 
sprickdal i diabasen. 
 
 
3.4. Vägar 
 
Sluttningen nedom Skultorps nabbe genomskärs av västra stambanans dubbelspåriga 
järnväg. En vacker bro, byggd i kalksten, över Risängsbäcken vid Hallabron daterar 
sig från tiden för järnvägens byggande och breddades något vid dubbelspårets anlägg- 
ning runt 1950. Riksväg 48 korsar Risängsbäcken och Skultorpsravinen inne i Skul- 
torp vid det som kallas Knipplabro. 
 
Inne i det inventerade området saknas bilvägar utom i kamelandskapet. Vägen till 
Risängen utgör gräns i de norra delarna. Ett par grusvägar som utgått från denna väg 
är numera avstängda men en annan grusväg når in i kamelandskapet norrifrån via 
Risängen. 
§ 
Ett antal körvägar eller brukningsvägar finns i och intill Hene-Skultorps-området. En 
ägoväg leder från fotbollsplanen sydväst om Skultorp upp genom en skogsdunge och 
förbi husgrunderna till det f.d. Björsgården. Oxadreven, eller Ljungvägen, som den 
också kallas, är en rak ägoväg som leder ut till odlingsmarkerna sydväst om Skultorps 
by. Fägatan till Skultorps nabbe är en gammal väg upp till berget. Ett antal mindre 
grusvägar som hör till golfbaneanläggningen är av sent datum. En mindre grusad väg 
leder in till bergbrantens nordvästra delar från ekskogen söder om Bågskyttebanan vid 
Klasborg. 
 
En troligen mycket gammal väg mellan byarna Skultorp och Hene är delvis förstörd 
av järnvägen men finns i vissa avsnitt kvar mycket välbevarad. 
 
Drivningsvägar för skogsbruket finns allra längst i nordväst i kulturskogen nedom 
Billingbranten. 
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Ett tätt nätverk av olika stigar av högst skiftande åldrar och kvalitet finns i HeneSkul- 
torps-området. För beskrivning av dessa, se avsnitt om friluftslivet, kapitel 9. 
 
 
3.5. Bebyggelse 
 
Endast tre fastigheter har numera bebyggelse belägen i inventeringsområdet. Ängsstu- 
gan (Hene 10:8) ligger ungefär 100 meter från läget för f.d. Hene herrgård. Detta är ett 
torpställe som förutom boningshuset omfattar ett par mindre uthus. Vid vägen upp till 
Skultorps nabbe ligger två mindre torpställen. Söder om vägen finns ett torp med ett 
uthus av ägarna kallat Vidablick (Skultorp 8:1). Längre upp i sluttningen, vid en bran- 
tare väg söder om huvudvägen till nabben, ligger Örnstugan som endast omfattar en 
liten torpstuga (Skultorp 1:167). Båda de senare torpen är obebodda. 
 
I anslutning till området ligger den gamla silitfabriken där byggelement tillverkades 
under 1950-talet. Fabriken anlades i slutet av 1940-talet (Josefsson 1975). Här inryms 
diverse mindre företags- och försäljningsverksamhet, bl.a. finns här Överskottslagret. 
 
En mast för radio och telefoni finns i de norra delarna nära Simsjövägen. 
 
Av anläggningar i området ska också framhållas de högspänningsledningar som är fram- 
dragna ovanför byarna Skultorp och Hene. Till Volvos nya industrianläggning Timbo- 
holm har dragits en ny högspänningsledning som till stor del berör området. En högspän- 
ningsledning var tidigare dragen till f.d. Hene herrgård men den är numera borttagen. 
Den märks i landskapet som en gata i trädskiktet. 
 
I äldre tid fanns flera byggnader i inventeringsområdet, Lägena för dessa beskrivs i av- 
snittet om äldre markanvändning. Rester av denna bebyggelse finns i form av husgrun- 
der och mer eller mindre sammanfallna jordkällare. 
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4. GEOLOGI 
 
4.1. Berggrund 
 
Hela Hene-Skultorps-området berörs av den berggrund som kännetecknar de västgöt- 
ska platåbergen, Det här inventerade området har som underliggande .berggrund dia- 
bas, lerskiffer och kalksten. 
 
På grund av de lösa jordlagrens mäktighet är det svårt att avgöra den underliggande 
berggrunden i kamelandskapet söder om f.d. Hene herrgård. Sannolikt utgörs den 
av kalksten. Möjligen kan underliggande berggrunden i de nedersta delarna av Ris- 
ängsbäcken (Knipplabrobäcken) utgöras av alunskiffer. 
 
Sandsten finns ej i de inventerade delarna, i vart fall ej som berg i dagen. 
 
Lerskifferlagret kan ses i fast klyft i det stora lerskifferbrottet ovanför den gamla si- 
litfabriken samt i två mindre bäckkanjoner som skurits ut av Skärebäcken och en 
gren av Bergsbäcken. Kalkstenen går i dagen i en mindre klev vid Bergsbäcken samt 
i ett litet kalkbrott strax ovanför bron där Risängsbäcken rinner under järnvägen. 
Detta brott kan ha använts för att få kalksten till denna bro. En liten fastighet om- 
fattande detta brott ägs fortfarande av SJ. 
 
 
4.2. Lösa jordlager 
 
Uppe på diabasplatån har de lösa jordlagren en tämligen ringa mäktighet. Här finns ett 
tunt lager av morängrus. 
 
De lösa jordlagren i sluttningarna och landskapet nordväst om Skultorp är däremot 
mycket mäktiga. När det gäller ytformer är landskapet synnerligen rikt och här finns 
ett av de mest utvecklade kamelandskapen öster om Billingen. 
 
Sluttningen vid och söder om Skultorp har tunnare jordlager. Lerskiffern går t.o.m. i 
dagen ovanför Skultorps bytomt i körvägen upp till Skultorps nabbe. Några hundra 
meter öster om Oxadreven, utanför inventeringsområdet, finns en kalkstensklev med 
mycket tunna jordlager. Bebyggelse, vägar och järnväg har skadat kalkstenskleven 
men fortfarande finns mindre avsnitt med närmast alvarartad vegetation nära järn- 
vägen. 
 
Torv finns på Billingens platå sydväst om Skultorps nabbe i ett par mindre sumpiga 
avsnitt. Torviagren har sannolikt mycket ringa mäktighet. Aven ett par av dödisgro- 
parna i kamelandskapet har en botten av torv. 
 
I en av källbäckarna som ansluter till Risängsbäcken (Hallabrobäcken) i Skultorps- 
ravinen finns aktiv bildning av kalktuff. 
 
Avfall och skrotsten från lerskiffertäkten men även rödfyr (bränd alunskiffer) från 
kalkstensbrytningen finns vid och norr om Skultorps gamla bytomt. 
 
 
 
 11 



 
 
 
4.3. Hydrologiska förhållanden 
 
Hela den norra delen från Skultorp och norrut dräneras via Risängsbäcken till Tova- 
torps-bäcken och vidare till Ömsån och Ösan i Tidans vattensystem. 
 
Söder om Skultorp dräneras marken diffust, större bäckar saknas. Den sydvästra de- 
len dräneras söderut via Skärebäcken och Simsjöbäcken till Pösan och så småning- 
om vidare i Lidans vattensystem. 
 
Markerna söder om Skultorp är således en vattendelare mellan Lidans och Tidans 
vattensystem. 
 
Källsystem finns dels utefter Billingsluttningen såsom ovanför golfbanan och vid 
Skultorps gamla bytomt, dels utmed Risängsbäcken (Hallabrobäcken) Skultorps- 
ravinen. 
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5. VEGETATION 
 
5.1. Allmänt 
 
Lövskogarna är den naturtyp som främst präglar Hene-Skultorps-området. Sådana 
finns både i sluttningszonerna och i bäckdalarna. Barrskog finns på delar av diabas- 
platån men också i kamelandskapet och sluttningszonerna. I de senare fallen rör det 
sig uteslutande om kalkgranskogar, eller som de också kallas - ängsgranskogar. 
Betesmarker, mestadels öppna men också som trädklädda hagar eller buskmarker 
finns söder om Skultorp men också i norr mellan f.d. Hene herrgård och järnvägen. 
 
 
5.2. Vegetationstyper 
 
Den indelning i olika vegetationstyper som används nedan följer för öppna marker 
Nordiska Ministerrådets Vegetationstyper i Norden och Naturvårdsverkets Hand- 
bok i inventering av ängs- och hagmarker. Lövskogarna följer Andersson 1998. 
För barrskogsekosystemen tillämpas i stort sett Arnborgs skogstypschema. Indel- 
ningen i inventeringsområdet i olika yttäckande vegetationstyper framgår av 
Bilaga 10. 
 
5.2.1. Större yttäckande vegetationstyper 
 
Barrskog av frisk ristyp 
 
Den höga kalkhalten i jordarna medför att ristyperna är mycket sparsamt företrädda 
i det inventerade området. Endast längst i norr, på diabasen nära Simsjövägen samt 
i gammelskogen på platån sydväst om Skultorps nabbe finns ytor som klassas som 
barrskog av ristyp. 
 
Blåbärsriset är dominant i fältskiktet men ett ganska stort inslag av piprör och krus- 
tåtel påminner om att näringsförhållandena är lite bättre. Vanliga i bottenskiktet är 
husmossa (Hylocomium splendens), väggmossa (Pleurozium schreberi) och kvast- 
mossor (Dicranum spp.). 
 
Endast gammelskogen på platån sydväst om nabben kan sägas vara ett vackert exem- 
pel på barrskog av ristyp. Den kan här anses motsvara Nordiska ministerrådets ”barr- 
skog av blåbärsris-typ”. Här finns gamla barrträd, torrträd och en hel del lågor, fram- 
för allt av gran. 
 
Barrskog av fuktig ristyp 
 
Fuktiga partier i den gamla barrskogen på platån sydväst om Skultorps nabbe är av 
fuktig ristyp. Vitmossor, bl. a. granvitmossa (Sphagnum girgensohnii) samt björn- 
mossa (Polytrichum commune) är viktiga i bottenskiktet tillsammans med bärris av 
blåbär och odon. 
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Barrskog av torr till frisk örtristyp 
 
Ganska stora arealer av barrblandskogen är av övergångstyp mot örtrikare mark. Löv- 
inslaget är vanligen högre här. Sådana bestånd finns framför allt utmed östra kanten 
av Billingens platå, samt i de norra delarna. 
 
Kalkgranskog 
 
I det inventerade området finns flera vackra exempel på kalkgranskogar eller som de 
också har kallats, ängsgranskogar. Det största sammanhängande beståndet finns i ka- 
melandskapet söder om läget för Hene herrgård. Andra områden är i Billingsluttnin- 
gen ovanför golfbanan. Särskilt i de senare områdena finns en rikedom av grova lågor 
och högstubbar av gran som nästan saknar motsvarighet i dessa delar av landet. Vissa 
avsnitt är helt oframkomliga på grund av omkullfallna träd. 
 
Trädskiktet utgörs främst av gran med inblandning av ek, björk, klibbal, alm och ask. 
Hassel och skogstry är de viktigaste buskarterna. 
 
Markfloran utgörs av lundväxter och av sådana arter som hör hemma i fältskikt som 
brukar kallas frisk örttyp. Skogssallat, skogsviol och harsyra är exempel på de senare. 
Skogsbingel, myskmadra, tandrot, vårärt, lundstjärnblomma, stinksyska och hässle- 
brodd är exempel på vanliga lundväxter i ängsgranskogarna. 
 
Lundmossor av släktena praktmossor (Plagiomnium ssp.), sprötmossor (Eurhynchium 
ssp.) och sidenmossor (Plagiothecium spp.) tillsammans med hårgräsmossa (Cirrip- 
hyllum piliferum), kransmossa (Rhytidiadelphus triquetrus) och vågig sågmossa 
(Africhum undulatum) är vanliga i bottenskiktet. 
 
Kalkgranskogarna har en mycket artrik marksvampflora, vilket särskilt gäller det kul- 
liga området söder om platsen för Hene herrgård. 
 
Brantskog av ädellövrik typ 
 
Mer än tre kilometer av sluttningen täcks av brantskogar där ädellövträden dominerar 
eller är karakteristiska inslag. Brantskogen når krönet av diabasbranten men är vack- 
rast utbildad i branterna nedom diabasen. Blockrikedomen är stor i de norra delarna 
och sydväst om Skultorps nabbe. Trädskiktet innefattar alla de i trakten vilda ädellöv- 
träden - lönn, alm, lind, ask, ek och fågelbär. Framför allt i de nedre delarna av slutt- 
ningarna är också björk, asp, sälg, hägg, klibbal och rönn vanliga. Inslaget av gran är 
på en del ställen stort och övergår ibland i dominans och bildar då ställvis bestånd av 
kalkgranskog. Påfallande är ett ganska stort bestånd där lönn i olika åldrar är nästan 
allenarådande. Äldre träd förekommer av samtliga dessa trädslag. Ett tiotal gammel- 
ekar står i de övre delarna av sluttningen mellan Skultorps nabbe och Simsjövägen. 
Lågor förekommer mycket rikligt av de flesta trädslag. Särskilt gott om lågor finns 
det av asp, sälg, gran och klen ask. Granen är ingen sentida inkomling i branterna vil- 
ket visas av gamla, grova granlågor av gamla granar i de övre delarna av sluttningen. 
Sammantaget medför den goda tillgången på död ved av olika trädslag en enastående 
rik vedsvampflora. 
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I buskskiktet är framför allt hassel och skogstry viktiga. 
 
I stort sett domineras fältskiktet av örter och gräs typiska för ädellövbestånd som lund- 
gröe, piprör, hässlebrodd, myskmadra, vårärt, rödblära, stinksyska, stinknäva, vispstarr, 
tandrot, lundstjärnblomma, blåsippa, ormbär, kransrams, storrams och trolldruva. Av 
sällsyntheterna i sluttningens fältskikt märks skogssvingel, strävlosta och storgröe. 
Branterna söder om Skultorps nabbe är torrare än branterna nordväst om nabben. 
 
Epifytfloran och floran på bergväggar och block är välutvecklad, särskilt i de norra de- 
larna. Denna vegetation beskrivs längre fram. 
 
Bergsidorna av sprickdalen i sydväst där Skärebäcken rinner fram kan också sägas hy- 
sa brantskog av ädellövrik typ om än inte lika välutvecklad som i de ovan beskrivna 
partierna. 
 
Parker, alléer och vårdträdsmiljöer 
 
Några mindre områden kan föras till kategorin vårdträdsmiljöer. Det största området 
är det som en gång var trädgård eller park runt Hene herrgård. Här pågår en igenväx- 
ning som medfört att beståndet allt mer förlorar sin parkkaraktär. Trädskiktet utgörs 
av framför allt av lind, alm och ask. En del äppelträd står kvar liksom rester av en 
hagtornshäck och syrénbersåer. 
 
Ägovägen från Skultorps bytomt upp till Skultorps nabbe kantas av en vacker allé 
oxlar och en del askar. En annan allé finns utmed ägovägen från Oxadreven upp till 
läget för f.d. Björsgården. 
 
Ask-alm-lund 
 
Endast relativt små ytor kan klassas som ask-alm-lund. I de nedre delarna av Billing- 
sluttningen norr om nabben finns några flackare partier där spåren av löväng är i stort 
sett borta. Träden är dock ej särskilt gamla, sannolikt har en generation gamla askar 
och almar tagits bort någon gång i början av seklet. En mognare och mera högvuxen 
ask-alm-lund är den som finns i de lägre delarna av Skultorpsravinen på ömse sidor 
av Risängsbäcken. Den är vackrast på väst- och sydvästsidan. Floran är den samma 
som i de angränsande brantskogarna men ramslöken är ett mera markant inslag. 
 
Igenväxt löväng/betesmark av ask-alm-typ 
 
Ett mindre område, generöst avgränsat möjligen ett par hektar, kan klassas som igen- 
växt löväng. Området ligger ovanför golfbanans sydöstra del i de nedre delarna av 
Billingsluttningen. Här finns en handfull gamla askar och almar med hamlingsspår 
och med kronornas huvudstammar som kandelabrar. Ytterligare ett antal träd har 
stammar stående i buketter på äldre socklar. Här finns rikligt med yngre askar och 
en del björk och gran. I buskskiktet finns hassel. Fältskiktet är i stort sett som i 
ask-alm-lunden. 
 
Många rödlistade epifyter är påträffade i denna del. 
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Ekhage 
 
Omedelbart norr om Bissgården i Sjogerstad finns en större ekhage. Det är en av de 
största i Skövde kommun. I hagen finns ett stort antal äldre ekar men bara en handfull 
kan sägas vara riktiga gammelekar. I kanterna utmed stenmurarna finns asp och björk. 
De centrala delarna av hagen är igenväxta. 
 
Den finaste gräsmarksfloran finns i de nordvästra delarna, Här finns gott om vårbrodd 
gökärt, blåsuga, liten blåklocka och enstaka exemplar av backtimjan, stor blåklocka, 
stagg, jordtistel, gullviva och prästkrage. 
Närmare gården dominerar kvävegynnade arter, bl. a. rikligt med tuvtåtel och en del 
nässlor och skräppor. 
 
Denna ekhage, som säkert var en äng i äldre tid, anslöt då till stora lövklädda ängs- 
marker i den så kallade Skulängen norr om hagen. 
 
Igenväxt löväng/betesmark av ek-lind-typ 
 
De centrala delarna av ekhagen i Bissgården är igenvuxen. Utöver ek finns här grov 
asp, björk och ett ganska tätt buskskikt med hassel. Gräsmarksväxterna är här fåta- 
ligare men arter som humleblomster och älggräs. förekommer. 
 
Ek-hassel-lund 
 
Ett av de största sammanhängande lövskogspartierna finns mellan Skärebäckens sprick- 
dal och betesmarkerna sydväst om Skultorp. Hela detta område benämns i gamla skif- 
teshandlingar som Kråkedalarna. Lövskogen är tämligen enhetlig och domineras av ek. 
Ekarna är i de nedre delarna relativt rakstammiga och högvuxna. I de övre delarna blir 
ekarna mera senvuxna, lågvuxna och krokiga. Eken är påfallande jämnårig och är san- 
nolikt överallt yngre än 100 år. I de nedre delarna utgör asp ett stort inslag medan björ- 
ken finns som inslag i hela området. Hassel bildar ett ställvis tätt buskskikt i hela be- 
ståndet. Enstaka granar finns också. 
 
En del död ved finns i skogen, främst av asp och björk. 
 
Fältskiktet är inte lika rikt på lundväxter som i markerna i Hene. Här förekommer dock 
myskmadra, stinksyska, tandrot, mindre mängder av kransrams och t.o.m. nästrot. 
 
Beståndet har en rik marksvampflora och ett stort antal rödlistade arter är funna här. 
 
Beståndet är ett mycket vackert och representativt exempel på ek-hasselskog. Det är 
sannolikt Skövde kommuns största sammanhängande ekbestånd. 
 
Ekskog av ristyp 
 
De övre delarna av ekskogen i Kråkedalarna växer på avsevärt magrare mark än de ne- 
dre. Jordlagret på diabasen är tunnare. Blåbärsris och kruståtel är markanta inslag i fält- 
skiktet. Dessa delar kan klassas som ekskog av ristyp (hedekskog). I trädskikt är björk 
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ett viktigt inslag. Även granen förekommer rikligt. På ett för några decennier sedan 
avverkat område av hedekskogen finns gott om örnbräken. 
 
De yttersta delarna av diabasplatån söder om Skultorps nabbe as av liknande slag. In- 
slaget av björk och gran är större, även tall förekommer. Skogen är här dock lite äldre 
och här finns rikligt med död ved av framför allt gran och björk. 
 
Busksnår-bryn 
 
Igenväxningsmarkema norr om ägovägen upp till Skultorps nabbe kan till vissa delar 
klassas som typiska busksnår och bryn. Under kraftledningsgatan i betesmarkerna syd- 
väst om Skultorp finns ännu större arealer av denna typ. 
 
Buskar av hassel, skogstry, olvon, nypon, en och hagtorn är viktiga arter. Bland träden 
finns naturligtvis en hel del sly av ask och asp men också fågelbär, hägg och oxel. 
 
Mellan buskarna finns i de södra delarna ställvis artrik gräsmarksflora. 
 
Sekundär lövskog - torr-frisk typ 
 
Flera bestånd av denna typ finns på kulfångsterrasserna i sluttningen ovanför golfbanan. 
Ett annat bestånd av denna typ finns sydöst om Getaryggen på gammal åker. Någon 
mindre yta är insprängd i ekskogen i Kråkedalarna på tidigare odlad mark. 
 
Genomgående domineras dessa bestånd av ung björk och sälg. Asp finns på något ställe. 
 
Fältskiktet domineras av diverse kvävegynnade skräpväxter som hundäxing, åkertistel 
och liknande. Skogsväxter av olika slag börjar emellertid att etablera sig. På den gamla 
åkern vid Getaryggen noterades t.ex. hässlebrodd och rödblära. 
 
Sekundär lövskog - fuktig typ 
 
Fuktiga marker som tidigare varit öppen mark och nu vuxit igen finns det relativt lite 
av i området. Några partier utmed Risängsbäcken kan ha varit öppna i äldre tid men 
de största delarna förs till kategorin alsumpskog av översilnings-typ. 
 
Den björksumpskog som finns i de sydöstra delarna av ekhagen norr om Bissgården är 
ett bättre exempel på sekundär skog. Även här är det osäkert om det helt rör sig om en 
sekundär skog. 
 
Hyggessuccessioner av lövrik typ 
 
Stora områden på Billingens diabasplatå utgörs för närvarande av hyggen. Lövuppslaget 
på dessa är stort och bestånden är mycket svårframkomliga. Trots att det är förenat med 
stora arbetsinsatser för att röja fram den planterade granen kan man anta att här så små- 
ningom kommer att finnas grandominerad skog. 
 
Det uppväxande trädskiktet utgörs utöver gran av björk, rönn, asp, ask och buskar av 
hassel, brakved, olvon och druvfläder. 
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I områdena närmare Skultorps nabbe är inslaget av örter i fältskiktet påfallande stort 
med arter som mjölkört, piprör, hallon, stinksyska och gräs som hässlebrodd. 
Ädellövträdens olika arter föryngrar sig här rikligt. 
 
Klibbalkärr 
 
Norr om Hene f.d. herrgård finns ett par mindre sänkor med klibbalkärr. Klibbalarna 
är grova och har välutvecklade socklar. Mellan träden finns nästan vegetationslös dy. 
Endast lite blåsstarr avbryter den svarta dyn. 
 
Klibbalskog av översilnings-typ 
 
Ganska stora arealer utmed Risängsbäcken täcks av klibbalskog av översilnings-typ. 
Dessa är av kalkrik typ med stort inslag av skärmstarr och ramslök. Viktiga arter i fält- 
skiktet är också t.ex. älggräs, rörflen och lundelm. Ask är ett viktigt inslag i trädskik- 
tet. Två större alsumpskogar finns ovanför golfbanan. Den ena är utmed och ovanför 
Bergsbäcken. Den andra är längre mot nordväst, nordväst om det sista av skjutbanans 
kulfång. Den största alsumpskogen finns där Risängsbäcken flyter ihop med Bergs- 
bäcken. Utmed Risängsbäcken finns i stort sett i hela dess sträckning smala stråk av 
denna skogstyp, även i Skultorpsravinen. Mycket små ytor av klibbalsumpskog finns 
i de nedre delarna av Skärebäckens sprickdal. 
 
Alskogen är inte särskilt gammal någonstans men träd, såväl klibbal som ask, torde än- 
då ha funnits i området i äldre tid. Sockelbildningar av dessa båda trädslag tyder på det- 
ta. Också den äldre ekonomiska kartan liksom trädmarkeringar på laga skifteskartorna 
tyder på att här i slutet av 1800-talet fanns lövträd. Delar av alsumpskogen vid Bergs- 
bäcken ger intryck av relativ orördhet och här hittades dunmossa (Trichocolea tomen- 
tella) och källgräsmossa (Brachythecium rivulare). 
 
Död ved håller raskt på att öka i alsumpskogarna. 
 
Granplantering 
 
Ett litet bestånd av planterad gran finns ovanför den gamla ägovägen som leder från den 
rivna Björsgården upp mot Kråkedalarna. Granbeståndet har anlagts på en smal remsa 
gammal åker. 
 
Yngre granplanteringar på diabasplatån är ännu att klassa söm lövrika hyggessuccessi- 
oner. 
 
Torräng av fårsvingel-typ 
 
I det inventerade området finns endast mindre ytor av torräng. Ingen yta är så kalkrik 
att torrängarna bör klassas som örtrik torräng av ängshavre-typ. 
 
På sluttningarna av kullen i Kullabolets naturreservat, i de övre delarna av betesmarker- 
na sydväst om Skultorp - framför allt runt block och rösen samt utmed gamla ägovägar - 
finns torrängsytor. Arter som finns här är t.ex. fårsvingel, ängshavre, väddklint, rödklint, 
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brudbröd, blodnäva, gullviva och solvända. I Kullabolets naturreservat finns den vack- 
raste floran med bl. a. ett stort bestånd av backsippa. 
 
Friskäng av rödven-typ 
 
De allra flesta betesmarkerna har en vegetation av rödven-typ. Inslaget av kvävegynna- 
de och störningsgynnade arter liksom arter som gynnas av ohävd är bitvis stor. Hund- 
äxing, skogsklöver, fyrkantig johannesört, rölleka, stora daggkåpor, gulmåra och timo- 
tej är exempel på sådana. 
 
Väddklint, rödkämpar, ljung, darrgräs, stor och liten blåklocka är arter som finns på 
ytor med rikare, mer hävdgynnad flora. 
 
Friskängar finns över stora arealer sydväst om Skultorp. Fina ytor med friskäng finns 
i de steniga övre delarna av betesmarkerna. Dessa har aldrig brukats som åker. Också 
i ekhagen norr om Bissgården finns vissa ytor som är att klassa som friskäng med hö- 
ga naturvärden. Här finns arter som gökärt, blåsuga, ljung, timjan och klasefibbla. 
 
Underlaget är till största delen lerskiffer. Sådana brukar vara bra svampmarker. I in- 
venteringsområdet har en rik ängssvampflora hittats i de övre delarna av sluttningarna, 
varav flera rödlistade vaxskivlingar och rödskivlingar. De ytor av gräsmarkerna som 
har en rik flora av kväveskyende och hävdberoende växter har på vegetationskartan 
(Bilaga 10) klassats som naturlig gräsmark (torr-frisk typ). 
 
Stora arealer söder om Hene f.d. herrgård är gamla åkrar som har en trivial och kväve- 
påverkad friskängsflora. De lite torrare, f.d. åkermarkerna öster om herrgårdsparken, 
utanför inventeringsområdet, har en artrikare flora med många vackert blommande ör- 
ter. 
De allra största arealerna av friskängar har varit gammal åker. De som hyser inslag av 
hävdberoende arter har på vegetationskartan (Bilaga 10) klassats som kultiverad gräs- 
mark med vissa naturvärden. Betesmarker som i stort sett saknar hävdberoende arter 
har klassats som kultiverad gräsmark med låga värden. 
 
Fuktäng av högört-typ 
 
Endast mycket små ytor är öppen mark med fuktängsvegetation av högört-typ. Utmed 
golfbanan finns mindre ytor där brudborste, strätta, lite älggräs m.m. är viktiga arter. 
En hel del skräpväxter som åkertistel, hundkäx och hundäxing tränger gärna in i vege- 
tationen. 
 
Åker 
 
Brukad åker finns nordväst om kraftledningen nedanför Skultorps nabbe samt ovanför 
Oxadreven vid Kullabolet i Skultorp. 
 
Utmed Risängsbäcken (Hallabrobäcken) finns, där det gamla torpet Hallabron förr låg, 
några mindre åkerlappar med vallvegetationen. Genom att dessa ej varit plöjda på ett 
antal år så har antalet kärlväxtarter i vallarnas vegetation ökat. 
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5.2.2. Diverse avvikande miljöer 
 
Vägar och vägkanter 
 
I området finns ett par grusvägar och ett antal ägovägar. Grusvägarna är främst de som 
finns i det gamla skjutbaneområdet. Ägovägarna finns främst i anslutning till Skultorp. 
Här finns ruderatväxter utan anmärkningsvärda inslag. 
 
Järnvägsbanken innefattas ej av inventeringen. Det kan nämnas att backsippa förekom- 
mer på Skultorpssidan av järnvägsbanken ca 100 m norr om bron över Risängsbäcken, 
enligt Peter Wase, Skultorp. 
 
Stenbrott, stentippar 
 
I området finns ett större stenbrott, nämligen lerskifferbrottet nedom Skultorps nabbe. 
Här pågår en långsam igenväxning av björk, sälg tillsammans med ruderatväxter och 
torrängsväxter. 
 
En tipp av skrotsten från lerskiffertäkten finns på nedsidan av körvägen till gamla silit- 
fabrikens industrifastighet. 
 
Vattendrag 
 
I själva Risängsbäcken finns en del vattenväxter som annars inte förekommer i det in- 
venterade området. I dammen vid Knipplabro växer t.ex. stor igelknopp, skogssäv 
och vanligt mannagräs. 
 
Bäckveronika och bäckbräsma finns här och var i bäckarna. 
 
 
5.3. Kryptogamfloran 
 
I detta avsnitt ges översiktlig beskrivning av några viktiga kryptogammiljöer i Hene- 
Skultorps-området. 
 
5.3.1. Markfloran 
 
I större delen av området domineras skogsgolvet av en markflora som kan hänföras till 
den så kallade ängsserien. Rismarker finns endast på Billingens platå. 
 
I de örtrika, friska till torra skogarna domineras bottenskiktet av mossor som 
 
Eurhynchium hians, lundsprötmossa Eurhynchium angustirete, hasselsprötmossa 
Atrichum undulatum, vågig sågmossa Cirriphyllum piliferum, hårgräsmossa 
Plagiomnium affine, skogspraktmossa Plagiomnium undulatum, vågig praktmossa 
Plagiothecium spp., sidenmossor 
 
I fuktigare miljöer tillkommer arter som thujamossa (Thuidium tamariscinum). 
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På diabasplatåns magrare rismarker är. skogsmossorna väggmossa (Pleurozium schre- 
beri), husmossa (Hylocomium splendens) och kvastmossor som vågig kvastmossa (Di-
cranum polysetum) vanliga. I fuktiga partier är granvitmossa (Sphagnum girgensohnii) 
och stor björnmossa (Polytrichum commune) typiska. 
 
 
5.3.2. Epifytfloran 
 
Slätbarkssamhällena 
 
På ung ask, lönn, rönn, klibbal och hassel växer epifytsamhällen som brukar samman- 
fattas som slätbarkssamhällen. Detta epffrtsamhä1le är väl representerat i branterna från 
Skultorps nabbe och nordväst därom. Ek-hassel-skogen i Kråkedalarna är har inte lika 
välutvecklad slätbarksflora. 
 
Av arter som finns i denna miljö kan nämnas: 
 
Arthothelium ruanum, jaguarfläck Bacidia subincompta 
Frullania dilatata, hjälmfrullania Graphis scripta, skriftlav 
Lecanora spp., kantlavar Lecidella elaeochroma, asplav 
Opegrapha rufescens, rödbrun klotterlav Pertusaria amara, bitterlav 
Pertusaria leioplaca, tunn porlav Phlyctis argena, blemlav 
Radula complanata, samboradula Ulota crispa, krusig ulota, krushättemossa 
 
Barrträden och björk 
 
Gran och tall liksom björk har normalt en ganska fattig lavflora. Här finns mest bara 
arter med låga anspråk på näringsrikedom. Detta epifytsamhälle brukar sammanfattas 
under namnet Pseudevernion efter gällaven. Övriga arter som finns här är: 
 
Bryoria capillaris, grå tagellav Bryoria fuscescens, manlav 
Cetraria chlorophylla, brämlav Hypogymnia physodes, blåslav 
Hypogymnia tubulosa, pukstockslav Platismatia glauca, näverlav 
Pseudevernia furfuracea, gällav Usnea subfloridana, kort skägglav 
 
Skägg- och tagellavar förekommer ganska sparsamt i området men de övriga är van- 
liga. 
 
Gammelgranslav (Lecanactis abietina) förekommer ganska rikligt på gammal gran i 
branterna. På gamla granar uppe på diabaskrönet i norr finns hyggligt fina knappnåls- 
lavsamhällen. Här har bl.a. noterats rostfläckig nållav (Chaenotheca ferruginea), kor- 
nig nållav (C. chlorella) och grön spiklav (Calicium viride). 
 
Asp 
 
Bortsett från någon enstaka asp i sluttningen, uppe på diabasen vid radiomasten och i 
Bissgårdens ekhage så saknas riktigt gammal asp i området. Aspar med rik bladlavs- 
flora saknas därför i huvudsak och sådan påträffas i stället på ädellövträden. Detta 
hindrar inte att aspens påväxt är ganska rik och att man kan göra märkliga fynd. 
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Uppe på diabasplatån vid radiomasten finns gammelasp med den märkliga påväxten 
av sammetslav (Cystocoleus ebeneus). Denna lav hittar man annars mest på lodytor 
av kristallina bergarter. Här finns också blek örniav (Ochrolechia pallescens) på asp. 
 
Vanliga arter på asp är annars: 
 
Arthonia didyma, liten rostfläck Lecanora spp. (fr.a. L. rugosella), kantlavar 
Lecidella elaeochroma, asplav Lecidella euphorea 
Micarea prasina, dynlav Pertusaria pertusa, porlav 
Physcia spp., rosettlavar Physconia distorta, dagglav 
Pleurosticta acetabulum, kyrkogärdslav Ptilidium pulcherrimum, tät fransmossa 
Radula complanata, samboradula Ulota crispa, krusig ulota, krushättemossa 
Xanthoria parietina, vägglav  
 
Lönn 
 
Lönnen är ett av branternas mest intressanta träd. Trädet förekommer rikligt utefter hela 
sluttningen och det finns många gamla lönnar. Dessutom har lönn en bark med god nä- 
ringsstatus varför många försurningskänsliga arter gärna påträffas på detta trädslag. 
Här återfinns bl. a, de finaste exemplen på epifytsamhället Lobarion. 1 detta finns i 
Hene-Skultorps-området bl.a.: 
 
Antitrichia curtipendula, fällmossa Leptogium lichenoides, traslav 
Lobaria pulmonaria, lunglav Nephroma parile, bårdlav 
Peltigera collina, grynig filtlav Peltigera praetextata, fjällig filtlav 
 
På unga lönnar noterades i de nedre delarna av branten vid golfbanan rikfruktig blem- 
lav (Phlyctis agelaea). 
 
På äldre lönn har utöver välutvecklade Lobarion-samhällen bl.a. följande arter anteck- 
nats: 
 
Acrocordia gemmata, grå punktlav Amblystegium subtile, trädkrypmossa 
Anomodon longifolius, liten baronmossa Anomodon viticulosus, grov baronmossa 
Bacidia rubella, lönnlav Graphis scripta, skriftlav 
Gyalecta ulmi, almlav Homalia trichomanoides, trubbfjädermossa 
Lecidea erythrophaea Leptogium teretiusculum, dvärgtufs 
Leucodon sciuroides, allémossa Metzgeria furcata, bandmossa 
Neckera complanata, platt fjädermossa Nephroma laevigatum, västlig njurlav 
Opegrapha varia, klotterlav Parmeliella triptophylla, korallblylav 
Phlyctis argena, blemlav Pylaisia polyantha, aspmossa 
Radula complanata, samboradula Tortula ruralis, takskruvmossa 
 
Alm och ask 
 
Ädellövträden alm och ask brukar då de blir gamla ha en mycket intressant lavflora. 
Så är fallet även i Hene-Skultorps-området. Gammal ask och alm finns dels i branter- 
na, dels i form av några gamla hamlade träd i ett mindre område i de nedre delarna 
av sluttningen ovanför golfbanan. 
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På medelgrova almar hittas arter som: 

Acrocordia gemmata, grå punktlav Arthonia vinosa, rostfläck 
Bacidia rubella, lönnlav Bryum flaccidum, trådbryum 
Leucodon sciuroides, allémossa Metzgeria furcata, bandmossa 
Phlyctis argena, blemlav Pylaisia polyantha, aspmossa 
Radula complanata, samboradula 
 
På gamla hamlade almar noterades dessutom arter från växtsamhället Lobarion och arter 
som: 

Anomodon longifolius, liten baronmossa Anomodon viticulosus, grov baronmossa 
Bacidia beckhausii Biatorella monasteriensis, klosterlav 
Calicium lichenoides, kopparspik Gyalecta flotowii, blek kraterlav 
Neckera complanata, platt fjädermossa Pseudoleskeella nervosa, spetsig dvärgbåg- 
  mossa 
Zygodon rupestris, stor ärgmossa 
 
Yngre askar har en slät bark - se detta växtsamhälle. Lite äldre askar har en typisk rik- 
barksflora med arter som: 

Acrocordia gemmata, grå punktlav Arthonia vinosa, rostfläck 
Bacidia rubella, lönnlav Catillaria globulosa 
Leucodon sciuroides, allémossa Metzgeria furcata, bandmossa 
Phlyctis argena, blemlav Pylaisia polyantha, aspmossa 
Radula complanata, samboradula 
 
På gamla askar, bl. a. askar med hamlingsspår, hittades arter som: 

Anomodon longifolius, liten baronmossa Anomodon viticulosus, grov baronmossa 
Chaenotheca brachypoda, gulnål Pseudoleskeella nervosa, spetsig dvärgbåg- 
  mossa 
 
Ek 
 
Ekar har en mycket skiftande epifytflora beroende på ålder och var träden växer. Gam- 
melekar i Bissgårdens ekhage har en helt annan påväxt än de äldre ekarna i Billingens 
brant ovanför golfbanan. Branternas ekar hyser ofta fina inslag av Lobarion. Å andra 
sidan saknas hagmarksarter och kvävegynnade alléarter. De förhållandevis unga ekar- 
na i Kråkedalarna har en magrare epifytflora som påminner en del ombjörkens. 
 
På gammelekarna i Bissgårdens ekhage finns t.ex.: 
 
Buellia punctata, liten skivlav Calicium viride, grön spiklav 
Calicium lichenoides, kopparspik Calicium quercinum, ekspik (sparsamt) 
Chaenotheca trichialis, grå nållav Cyphelium inquinans, sotlav 
Evernia prunastri, slånlav Pertusaria flavida, gul porlav 
Physconia perisidiosa, fjällig dagglav Pleurosticta acetabulum, kyrkogårdslav 
Pseudoleskeella nervosa, spetsig dvärg- Pterigynandrum filiforme, repmossa 
 bågmossa  
Ramalina spp., brosklavar  
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På äldre ekar inne skogen noterades utöver vissa arter hemmahörande i Lobarion även 
arter som: 
 
Arthonia vinosa, rostfläck Bacidia rubella, lönnlav 
Catillaria globulosa Chaenotheca trichialis, grå nållav 
Dicranum montanum, stubbkvastmossa Lecanactis abietina, gammelgranslav 
Micarea prasina, dynlav Lecanactis abietina, gammelgranslav 
Leucodon sciuroides, allélav Ochrolechia androgyna, grynig örnlav 
Opegrapha vulgata, melianklotterlav Pertusaria coccodes, hagelporlav 
Pertusaria hemisphaerica, snöbollslav Pertusaria pertusa, porlav 
Tortula ruralis, takskruvmossa  
 
Lind 
 
En hel del gamla lindar klänger i diabasbranten. Dessa bar en ganska fint utvecklad epi- 
fytflora med arter från Lobarion. Av övriga arter som noterats på äldre lind märks: 
 
Arthonia vinosa, rostfläck Dicranum montanum, stubbkvastmossa 
Dimerella pineti, liten vaxlav Frullania fragilifolia, späd frullania 
Graphis scripta, skriftlav Lophozia longidens, hornflikmossa 
Micarea prasina, dynlav Orihotrichum obtusfolium, trubbhättemossa 
Pylaisia polyantha, aspmossa 
 
Klibbal 
 
På klibbalar i sumpskogen där Bergsbäcken flyter samman med Risängsbäcken anteck- 
nades epifyter på klibbal. Utöver arter som hör hemma i Pseudevernion finns här t.ex. 
skrynkellav (Parmelia sulcata) och slånlav (Evernia prunastri). 
 
På alarnas trädbaser och på socklarna noterades t.ex.: 
 
Arthonia spadicea, glansfläck Arthothelium ruanum, jaguarfläck 
Dicranum montanum, stubbkvastmossa Dimerella pineti, liten vaxlav 
Graphis scripta, skriftlav Tetraphis pellucida, fyrtandsmossa 
 
Övriga träd, t.ex. fågelbär, oxel m.fl. har ej undersökts närmare då dessa normalt har en 
ganska fattig epifytflora. 
 
5.3.3 Floran på död ved 
 
Få områden i Västergötland hyser sådana mängder av död ved som Hene-Skultorps- 
området. Framför allt är det lågor av gran, sälg och asp men även ask, alm, björk och 
klibbal. De flesta lågorna är relativt unga, något tiotal år eller yngre. Ganska många 
lågor är dock gamla. 
 
När det gäller floran på lågorna så är intresset främst knutet till vedsvamparna. Svamp- 
floran är här särskilt väl utvecklad. Totalt har i detta område ca 60 olika tickor noterats. 
De allra flesta av dessa är vedlevande. Många av tickorna är rödlistade. Av de rödlista- 
de svamparna är 10 arter funna på död ved eller som parasiter på levande träd. 
Olika arter av vedsvamp beskrivs i nästa avsnitt (5.4). 
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När det gäller mossor på ved kan nämnas att på allågor i sumpskogen finns alsidenmos- 
sa (Plagiothecium latebricola), fyrtandsmossa (Tetraphis pellucida) och vedblekmossa 
(Chiloscyphus profundus). På diverse olika typer av lågor finns gott om stubbspretmos- 
sa (Herzogiella seligeri) i skogen. 
 
5.3.4. Massor och lavar på sten 
 
På block 
 
Skuggigt belägna block hyser arter som skogsbjörnmossa (Polytrichum formosum) och 
lundlummermossa (Barbilophozia barbata). 
 
På något torrare block finns ofta skärbladsmossa (Paraleucobryum longifolium) och 
skogsgrimmia (Grimmia hartmanii). 
 
På block i rasbranterna finns på flera ställen rikligt med fällmossa (Antitrichia curti-
pendula) och i de nedre delarna finns många block med mörk fällmossa (Hylocomia- 
strum umbratum). 
 
På sidorna av diabasblock ett stycke ner i branten finns på ett par områden ganska gott 
om den mörka baronmossan (Anomodon rugelii). Genom att det vid Skultorps nabbe 
finns piskbaronmossa (Anomodon attenuatus) så finns samtliga svenska arter av baron- 
mossor i området. 
 
På block som är belägna fuktigt finns ofta palmmossa (Climacium dendroides). 
 
På diabasens lodytor 
 
Diabasen bildar lodräta stup på upp till 15 meter i den översta delen av branten. I den 
pelarförklyftade diabasen finns sprickor och ibland sippervattenstråk. 
 
På skuggiga och fuktiga lodytor finns på många ställen grov fjädermossa (Neckera cris- 
pa). Blåsfliksmossan (Lejeunea cavifolia) finns också i denna miljö. 
 
På stenar i bäckar 
 
Denna miljö har ej undersökts närmare Dock kan nämnas att i Skärebäcken i sprickda- 
len växer bäckskapania (Scapania undulata) och klipprostmossa (Marsupella emargi- 
nata) på stenarna. På lerskifferväggen intill finns strålblommossa (Schistidium apocar- 
pum) och bandmossa (Metzgeria furcata). 
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5.4. Intressanta växter och svampar funna i området 
 
KÄRLVÄXTER 
 
Nedan följer en artvis genomgång av de växter och svampar av större intresse som är 
påträffade i Hene-Skultorps-området. För varje art ges en kommentar om ekologi, fö- 
rekomst i Hene-Skultorps-området samt ibland frekvens och utbredning regionalt och 
ibland nationellt. Arterna ger tillsammans en bild av områdets naturvärden från bota- 
nisk synpunkt. Förkortningarna efter namnen avser: 
 
S = art som används som signalart i Skogsvårdsorganisationens nyckelbiotopsinvente- 
ring. 
H1 = rödlistad art som är akut hotad enligt Aronsson m.fl. 1995. 
H2 = rödlistad art som är sårbar enligt Aronsson m.fl. 1995. 
H3 = rödlistad art som är sällsynt enligt Aronsson m.fl. 1995. 
H4 = rödlistad art som är hänsynskrävande enligt Aronsson m.fl. 1995. 
 
Actaea spicata, trolldruva (S) 
 
Trolldruvan förekommer allmänt i stora delar av området. Den växer i skogar med god 
träd- och markkontinuitet då den är svårspridd. 
 
Adoxa moschatellina, desmeknopp (S) 
 
Inventeringen har gjorts på sensommar till höst. Vårarter har därför endast undantags- 
vis noterats. Desmeknopp finns i området och har. riklig förekomst i kamelandskapet, 
särskilt i ängsgranskogen. Desmeknoppen är en lund- och lövängsväxt. 
 
Allium ursinum, ramslök (S) 
 
Stora områden med ramslök finns i och kring en alsumpskog fågelvägen en halv kilo- 
meter västerut vid foten av Billingsluttningen. Mindre förekomster finns på flera håll 
i de flesta skogklädda delarna av området. Ramslöken är en starkt kalkkrävande art 
som finns i skogar med god träd- och markkontinuitet. 
 
Blechnum spicant, kambräken (S) 
 
Kambräken är funnen i Billingsluttningen 1997 av Kurt-Anders Johansson och Rolf- 
Göran Carlsson med ett enda exemplar ovanför den stora gipen vid golfbanans kafé. 
Arten har en handfull lokaler på Billingen, samtliga utom i en sprickdal norr om vä- 
gen mellan Skövde och Skara, mycket individfattiga. Lokalen i sprickdalen norr om 
vägen mellan Skövde och Skara har nyligen avverkats. 
 
Bromus benekenii, strävlosta (H4) 
 
Förekommer i Billingsluttningen strax söder om ägovägen upp till Skultorps nabbe 
ovanför stugan Vidablick. Enligt Lennart Sund, Falköping, som upptäckt lokalen är 
förekomsten bara några kvadratmeter stor. I Västergötland är strävlostan enligt Pro- 
jekt Västergötlands flora känd från 13 lokaler. Förutom en lokal på Hunneberg och 
 
 
 
 26 



 
 
 
tio på Kinnekulles västsida så har den noterats på Billingens östsida i Ryds ängar norr 
om Skövde och på denna lokal i Skultorp. 
 
Campanula latifolia, hässleklocka (S) 
 
De största förekomsterna av hässleklocka finns runt platsen för Hene herrgård. Det 
finns också spridda förekomster i Billingsluttningen, Kråkedalarna och Skultorpsra- 
vinen. 
 
Cardamine amara, bäckbräsma (S) 
 
Bäckbräsman förekommer här och var i och utefter Risängsbäcken. Den finns också 
i de våta alkärren norr om Hene gård. Bäckbräsma är en god indikator på källpåverk- 
ade marker och källbackar. 
 
Cardamine bulbifera, tandrot (S) 
 
Denna lundväxt har spridda förekomster i stort sett alla skogklädda miljöer. Den finns 
bl.a. norr om platsen för f.d. Hene herrgård. Tandroten växer i lövlundar, igenväxta 
lövängar och kalkrika blandskogar. 
 
Cardamine flexuosa, skogsbräsma (S) 
 
Skogsbräsman är sällsynt i området och har endast påträffats i ängsgranskogen söder 
om f.d. Hene herrgård. 
 
Cardamine impatiens, lundbräsma (S) 
 
Lundbräsman finns på flera ställen i sluttningszonen och i kamelandskapet. Lundbräs- 
man växer i kalkrika löv- och blandskogar. 
 
Carex remota, skärmstarr (S) 
 
Skärmstarret är bitvis allmänt förekommande i alsumpskogar, källpåverkade marker 
och bäckkanter i området. Den finns dock inte i de södra delarna av inventeringsom- 
rådet. Skärmstarr är en god indikator på mer eller mindre kalkrika källpåverkade 
marker. 
 
Chrysosplenium alternfolium, gullpudra (S) 
 
Gullpudran finns i översilade partier och utefter bäckar här och var i området. Gullpu- 
dra är en indikator på källpåverkad mark. 
 
Daphne mezereum, tibast (S) 
 
Arten är lättast att notera under blomningen på bar kvist tidigt på våren. Den har san- 
nolikt förbigåtts på under inventeringen. Den är enligt Kurt-Anders Johansson, påträf- 
fad i ängsgranskogen söder om f.d. Hene herrgård. 
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Elymus caninus, lundelm (S) 
 
Lundelm finns spridd i så gott som hela området i inte allt för torra marker. Arten till- 
hör ekologiskt gruppen bredbladiga lundgräs. Den har förkärlek för fuktiga miljöer. 
 
Festuca altissima, skogssvingel (H4) 
 
Skogssvingeln förekommer med ett ganska stort och långsträckt bestånd i de övre block- 
rika delarna av Billingbrantens norra delar. En liten förekomst finns också ovanför dia- 
basklipporna ovanför området med gamla hamlade träd. Skogssvingeln förekommer i 
det f.d. Skaraborgs län på ytterligare två lokaler på Billingsluttningarna samt en rad fö- 
rekomster utefter sandstenskleven på Kinnekulle och en lokal på Hunneberg. 
 
Gentianella campestris, fältgentiana (H4) 
 
Några exemplar finns i naturreservatet Kullabolet som ansluter till betesmarkerna syd- 
väst om Skultorp. Fältgentianan har gått starkt tillbaka under de senaste decennierna 
och har för närvarande bara ytterligare en pålitlig lokal i Skövde kommun. Den är un- 
der 1990talet känd från totalt 5 lokaler i kommunen. 
 
Helianthemum nummularium, solvända 
 
Solvändan är en ovanlig torrbacksväxt i Västsverige och har här en västlig utpost. 
Kommunens samtliga lokaler finns i ett mindre område på Billingens östsluttning. Den 
finns på ett par platser i de övre delarna av betesmarkema sydväst om Skultorp. Sol- 
vändan är en god indikator på väl hävdad gräsmark. 
 
Galium odoratum, myskmadra (S) 
 
Myskmadra är utbredd i stora delar av området men går knappast upp på diabasen. Den 
finns också i små förekomster norr om Hene herrgård. Myskmadran är en god indikator 
på kalkrika löv- och blandskogar med god träd- och markkontinuitet. 
 
Impatiens noli-tangere, springkorn (S) 
 
Springkom har noterats i sluttningen där skogssvingeln förekomster som ymnigast. 
Springkorn påträffas i alsumpskogar och i fuktiga rasbranter som vetter mer eller min- 
dre mot norr. 
 
Lathraea squamaria, vätteros (S) 
 
Vätterosen som lättast inventeras under våren har enligt Kurt-Anders Johansson på- 
träffats i Kråkedalarna, Billingsluttningen samt i ängsgranskogen söder om f.d. 
Hene herrgård. 
 
Lathyrus vernus, vårärt (S) 
 
Vårärten förekommer spritt i Billingsluttningarna från kanten av golfbanan upp i ras- 
branterna. I det kulliga kamelandskapet är den ganska vanlig. Den finns också runt 
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platsen för Hene herrgård. Vårärten är en svårspridd växt som finns i lövlundar, ras- 
branter och igenväxta lövängar. 
 
Lepidium campestre, fältkrassing (H4) 
 
Detta är en tämligen ovanlig gårds- och backväxt som påträffats på torra partier i be- 
tesmarken söder om f.d. Hene herrgård. Arten har ett drygt 10-tal kända förekomster 
i kommunen. 
 
Matteuccia struthiopteris, strutbräken (S) 
 
Arten finns sparsamt i området. En förekomst är i de övre norra delarna av Billingslutt- 
ningen. Strutbräken trivs utmed bäckar och på källpåverkade marker med näringsrik 
jord. 
 
Neottia nidus-avis, nästrot (S, fridlyst) 
 
Nästroten förekommer spritt i området ända från ekskogen i Kråkedalarna utmed slutt- 
ningszonen ända till Simsjövägen samt i kamelandskapet. Nästroten är en kalkkrävan- 
de orkidé som finns i lövlundar och kalkbarrskogar. 
 
Origanum vulgare, kungsmynta 
 
På några ställen i de övre delarna av betesmarkerna sydväst Om Skultorp finns före- 
komster av kungsmynta. Kungsmyntan är en ganska ovanlig torrängsväxt. Den tål 
tämligen långvarig igenväxning och finns därför också i brynmiljöer. 
 
Poa remota, storgröe(H4) 
 
Storgröet förekommer med någon tuva i nederkanten av den blockterräng där skogs- 
svingeln växer. Storgröe finns på källpåverkad näringsrik mark samt i nordsluttnin- 
gar. På den senare typen av miljöer kan den även växa uppe på stora stenblock. 
 
Storgröe är känd från tre lokaler på Billingen (Nolberget, Ryds ängar och här) och från 
några få lokaler på Kinnekulles västsida. Den är också känd från en lokal i Mullsjö 
kommun samt har några fyndplatser i södra Västergötland. 
 
Polygonatum multiflorum, storrams (S) 
 
Storramsen är spridd i stora delar av området. Växten är typisk för lövlundar, igenväx- 
ande lövängar och inte allt för blockrika rasbranter. 
 
Polygonagum verticillatum, kransrams (S) 
 
Kransrams hittar man i de flesta delarna av området främst i de nedre delarna av slutt- 
ningszonerna ända till Risängsbäckens ravin i Skultorp och norr om platsen för Hene 
herrgård. Växten är typisk för lövlundar, igenväxande lövängar och inte allt för block- 
rika rasbranter. 
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Stellaria nemorum, lundstjärnblomma (S) 
 
I fuktiga sluttningszoner förekommer lundstjärnblomman här och där. Lundstjärnblom- 
man är en typisk växt för översilad näringsrik mark, vanligen med god träd- och mark- 
kontinuitet. 
 
Viola mirabilis, underviol (S) 
 
Underviolen har påträffats i lövskogen väster öm platsen för Hene herrgård på andra, 
södra, sidan vägen till Risängen. Den finns också uppe i de blockrika branterna i Bil- 
lingsluttningens norra del. Underviol används som indikator på värdefull skog i nyc- 
kelbiotopsinventeringen. 
 
 
MOSSOR 
 
Anomodon attenuatus, piskbaronmossa (S) 
 
Mossan har hittats under Skultorps nabbe i samband med floraväktararbetet med mörk 
baronmossa enligt Bertil Jannert. Arten är ej ovanlig i platåbergsområdena i Skaraborg. 
 
Anomodon longifolius, liten baronmossa (S) 
 
Förekommer på gamla ädellövträd av alm, ask och lönn, framför allt i Billingbranten 
ovanför golfbanan. Arten är i Skaraborg ej ovanlig på äldre ädellövträd i platåbergens 
sluttningszoner. 
 
Anomodon rugelii, mörk baronmossa (H2) 
 
Den mörka baronmossan är en specialitet för de västgötska platåbergen. Arten finns 
enligt floraväktania for arten, Bertil Jannert och Per-Arne Arulf, ganska rikligt i två 
delar av området. Den finns i ett område i den nedre delen av norra blockrika delen 
av Billingbranten. Dessutom finns den nedanför Skultorps nabbe. Arten växer på 
diabasblockens sidor i de nedre lövklädda delarna av sluttningarna. Totalt är ett 30-tal 
lokaler kända i platåbergssluttningarna. Arten är sällsynt i hela Europa och är rödlista- 
de i flera länder. 
 
Anomodon viticulosus, grov baronmossa (S) 
 
Växer ganska sparsamt på gamla askar och almar, fr i Billingsluttningen ovanför golf- 
banan. Den grova baronmossan finns spridd på gamla ädellövträd och på kalksten i 
platåbergssluttningarna. 
 
Antitrichia curtipendula, fällmossa (S) 
 
En god signalart då den växer på lövträd. Finns i de övre delarna av Billingbranten på 
ek och lind. Förekomsterna är ej rikliga. Fällmossan förekommer vanligare på diabas- 
block och diabasklippor. 
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Conocephalum conicum, rutlungmossa (S) 
 
Växer utmed bäcksidor och på översilningsmark på mineraljord och är noterad av 
Bertil Jannert i Henebranten i den norra delen av branten. 
 
Herzogiella seligeri, stubbspretmossa (S) 
 
Den oerhörda rikedom av grova lågor som finns i området medför naturligtvis att 
stubbspretmossan förekommer frekvent i Billingsluttningen norr om Skultorps nabbe. 
Stubbspretmossa är en vedlevande bladmossa som framför allt finns i skogar på lite 
näringsrikare mark. 
 
Homalia trichomanoides, trubbfjädermossa (S) 
 
Arten är ej ovanlig på trädbaser av ädla lövträd i Billingbranterna. På grund av kalk- 
rikedomen i platåbergssluttningarna är arten här en svag signalart. 
 
Hylocomiastrum umbratum, mörk husmossa (S) 
 
Den mörka husmossan finns på små block i de övre delarna av Billingbranten ovanför 
golfbanan. Mörk husmossa är en bra signalart för orörda raviner, blocksluttningar och 
branter. 
 
Leucobryum glaucum, blåmossa (S) 
 
Tuvor av blåmossan finns i björksumpskogen i ekhagen norr om Bissgården. I västra 
Sverige är blåmossan tämligen vanlig. Den anses i Centraleuropa vara en god indika- 
tor på värdefull skog. 
 
Neckera complanata, platt fjädermossa (S) 
 
Förekommer på gamla ädellövträd av lönn, alm, ask, lind och ek i Billingbranten från 
östkanten till Simsjövägen. Växer även på diabasens lodytor. Platt fjädermossa är fram- 
för allt som epifyt en bra signalart på från naturvårdssynpunkt värdefulla trädbestånd. 
 
Neckera crispa, grov fjädermossa (S) 
 
Arten finns här och där på fuktiga skuggiga, klippor i diabasbranten, men också på blot- 
tad lerskiffer i en av bäckarnas övre delar. Den grova fjädermossan är betydligt mera 
krävande på mikroklimatisk fuktighet än sin lillebror den platta fjädermossan. 
 
Nowellia curvifolia, långfliksmossa (S) 
 
Denna västliga mossa finns ej sällsynt på avbarkade äldre lågor i de övre delarna av 
branterna 
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Plagiothecium latebricola, alsidenmossa (H4) 
 
Alsidenmossa påträffades på murken ved vid basen av en klibbal i sumpskogen utmed 
Risängsbäcken mellan golfbanan och järnvägen. Den förekommer här i sin typiska mil- 
jö och på typiskt substrat. Arten är mindre allmän och klassad som hänsynskrävande. 
 
Trichocolea tomentella, dunmossa (H4) 
 
Dunmossan finns i ett litet bestånd i kanten av Bergsbäcken som bitvis rinner i övre 
kanten av golfbanan. Den finns här i en källpåverkad alsumpskog. Dunmossan är en 
sällsynt mossa som kräver källpåverkad, kalkrik mark. Den växer gärna på samma 
ställen som skärmstarr men är betydligt sällsyntare än detta. 
 
 
LAVAR 
 
Arthonia spadicea, glansfläck (S) 
 
Påträffad på basen av klibbal i sumpskogen utmed Risängsbäcken mellan golfbanan 
och järnvägen. Glansfläcken var tidigare en rödlistad art (hotkategori 4, hänsynskrä- 
vande) men har just på basen av klibbalar i sumpskogar hittats i sådan omfattning 
att arten bedömts vara utom fara. Arten eftersöktes tidigare främst på äldre ekar och 
lindar och är på sådant substrat sällsynt och förekommer främst i höghumida trakter. 
Den används fortfarande som signalart för värdefulla lövskogsbestånd. 
 
Arthonia vinosa, rostfläck (S) 
 
Arten förekommer på krönpartierna ovanför diabasbranten på ask, liksom rikligare 
på ek, alm och lind i Billingsluttningen ovanför golfbanan och på ek i ek-hasselsko- 
gen i Kråkedalarna. Förekomster på andra substrat än ek pekar på höga naturvärden. 
 
Arthothelium ruanum, jaguarfläck 
 
Arten har ungefär samma miljökrav som skriftlaven men är ovanligare. Den noterades 
på klibbal i sumpskogen utmed Risängsbäcken mellan golfbanan och järnvägen liksom 
på unga askar i Billingsluttningen. Arten fördes tidigare till de rödlistade arterna (hot- 
kategori 4, hänsynskrävande). Den har dock hittats i sådan omfattning på hassel och 
ung ask att den bedömts vara utom fara. Troligen har arten ökat genom igenväxningen 
av odlingslandskapet vilket skapat gott om slätbarksmiljöer i skuggig, fuktig miljö. 
 
Bacidia rubella, lönnlav (S) 
 
Ofta förekommer denna art på gamla alléträd. I skog är den en svag indikator på värde- 
full natur. Påträffad på alm i Skärebäckens dalgång och på ädellövträd i Billingsluttnin- 
gen på flera ställen. 
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Biatora sphaeroides, stor knopplav (H3) 
 
Arten finns gärna i skuggiga bergbranter och växer på mossa, lodytor och äldre lövträd. 
Den är noterad på gammal lönn i den övre delen av Billingsluttningen ovanför golfba- 
nan. Totalt är arten känd från ca 100 lokaler i Sverige. 
 
Biatorella monasteriensis, klosterlav (H4) 
 
Arten är noterad på mycket gammal alm i området med hamlade träd i Billingsluttnin- 
gen ovanflir golfbanan. I f.d. Skaraborgs län är den i stort sett endast känd från platå- 
bergssluttningarna och lövängar i Vikaskogarna. Den växer så gott som alltid på gam- 
la ädellövträd. 
 
Calicium quercinum, ekspik (H1) 
 
Detta är ett av de trevligaste lavfynden i området. Den växte mycket sparsamt på en 
äldre ek i ekhagen norr om Bissgården. Arten förekommer i det f.d. Skaraborgs län 
främst väster om Billingen. Den här minskat starkt i östra Sverige. Den förefaller 
känslig för exponering mot förorenad luft. På ekar i allt för öppet läge tycks den dö 
bort 
 
Chaenotheca brachypoda, gulnål (S) 
 
Den noterades på gammal ask högt upp j diabasbranten ovanför golfbanan. Gulnålen 
växer på död ved och på bark av gamla träd. 
 
Chaenotheca chlorella, kornig nållav (H4) 
 
Komig nållav har noterats mycket sparsamt, endast med några knappar på basen av 
en gammal gran ovanför diabaskanten i den norra delen. Den vill ha hög mikrokli- 
matisk fliktighet och gammalt substrat. Död ved och trädbaser av olika slag är de 
främsta substraten. 
 
Cyphelium inquinans, sotlav (S) 
 
Sotlaven har noterats sparsamt på gammal ek i ekhagen norr om Bissgården och i 
Billingsluttningen ovanför golfbanan. Sotlav hittas på torrt, gammalt, näringsfattigt 
substrat som död ved, bark av ek och björk m.m. 
 
Graphis scripta, skriftlav (S) 
 
Vanlig på framför allt hassel och rönn i de högre delarna av sluttningszonen. Används 
ej som signalart i Västsverige. 
 
Gyalecta flotowii, blek kraterlav (H4) 
 
Noterad på mycket gammal alm i området med hamlade träd i Billingsluttningen ovan- 
för golfbanan. Blek kraterlav påträffas främst på gamla ädellövträd i igenväxta lövän- 
gar och bergbranter. Den har ungefär samma miljökrav som klosterlaven. 
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Gyalecta ulmi, almlav (H4) 
 
Almiaven förekommer sparsamt i detta område, främst på några gamla lönnar i de öv- 
re delen av sluttningen. Detta är de gamla hamlade ädellövträdens karaktärslav i Sve- 
rige. Den tolererar ej bark på träd i kvävepåverkade miljöer, d.v.s. alléträd. Den vill 
därtill ej ha för sur bark och träden ska dessutom vara gamla. Den tycks inte ha något 
emot ljusöppet läge då den finns även i välhävdade lövängar. Den påträffas också i 
mera igenväxta lövlundar och då utöver ask och alm också gärna på lönn. I sydligaste 
Sverige hittas den också på gammal bok. Mer sällsynt hittar man den på ek. 
 
Lecanactis abietina, gammelgranslav (S) 
 
Vanlig på äldre granar i branten. Används normalt ej som signalart i Västsverige. 
Förekommer också på ek i Kråkedalarna och i Billingsluttningen. 
 
Leptogium teretiusculum, dvärgtufs (S) 
 
En liten busklav med blågröna alger som påträffats på lönn i de övre delarna av Billing- 
branten ovanför golfbanan. Arten förväxlas lätt med mera sällsynta lavar av släkten Col-
lema och Leptogium. 
 
Lobaria pulmonaria, lunglav (S) 
 
Lunglaven förekommer ganska rikligt i vissa avsnitt i de övre delarna av Billingslutt- 
ningen från Skultorps nabbe till Simsjövägen. Den finns främst på lönn, men även 
på alm, ask och lind. Lunglaven är en utmärkt indikatorart för värdefulla lövbestånd 
 
Nephroma laevigatum, västlig njurlav (H4) 
 
Västlig njurlav hör till lunglavssamhället. Den vill ha hög luftfuktighet och ej för sur 
bark. Den påträffades på gammal lönn i det lönndominerade beståndet i Billingslutt- 
ningen ovanför golfbanan. 
 
Nephroma parile, bårdlav (S) 
 
Arten förekommer sparsamt i Billingsluttningen, främst på äldre lönnar i de övre de- 
larna av sluttningen Bårdiaven är en bra indikatorart för värdefull lövskog 
 
Opegrapha vermicellifera, stiftklotterlav (H2 
 
Ett märkligt .fynd på ekved på en gammal ek i Billingsluttningen. Arten är tidigare 
ej funnen i f.d. Skaraborgs län men väl i f.d. Älvsborgs län. Den växer normalt på 
ask och alm i biotoper som denna fyndplats. 
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Parmeliella triptophylla, korallblylav (S) 
 
Av korallblylaven har blott enstaka fynd gjorts på lönn i de övre delarna av Billingslutt- 
ningen ovanför golfbanan. Korallblylav är en bra signalart och påträffas förutom på äd- 
la lövträd även på asp. 
 
Peltigera collina, grynig filtlav (S) 
 
Den gryniga filtlaven har påträffats på gamla lövträd, främst ädellövträd, i de övre delar- 
na av Billingbranten från Skultorps nabbe och norrut. Arten har samma indikationsvärde 
som lunglav. 
 
 
STORSVAMPAR 
 
Albatrellus syringae, .ängsticka 
 
Ängstickan är en sällsynt, nordlig, marklevande art som med detta fynd för första gån- 
gen är anträffad i Västergötland. Den noterades i en ung björk- och sälg-skog ovanför 
golfbanan på vad som förr var ett kulfång (augusti och 17/10, Rolf-Göran Carlsson, 
Leif Andersson). Den påträffas gärna på kväverik, mullrik lövskog, ofta på översilad 
mark. 
 
Antrodia albida, ormticka 
 
Ormtickan har tidigare varit rödlistad, Den är i dessa trakter en sällsynt svamp med 
kända förekomster i t.ex. naturreservatet Lycke-Lilla Höjen och Plantabergets slutt- 
ning Den noterades på aspved på ovansidan av diabasbranten ovanför området med 
hamlade träd (26/11 1997, Leif Andersson). Ormtickan växer på död ved av trivial- 
lövträd. 
 
Boletus luridiformis, blodsopp (S) 
 
Stora ädelsoppar med röda porlagermynningar indikerar ofta höga naturvärden. Blod- 
soppen har noterats under ekar i ängsgranskogen samt i nederdelen av den norra än- 
dan av Billingbranten. Detta är den enda arten av de s.k. ädelsopparna som noterats i 
området. 
 
Ceriporiopsis aneirina, poppelticka 
 
En mindre allmän ticka på avbarkade grova asplågor. Funnen i ett parti med stora mäng- 
der asplågor strax ovanför golfbanan i de sydöstra delarna (10/7 1997, Leif Andersson, 
Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson). Den är i centrala f.d. Skaraborgs län tidi- 
gare endast känd från en handfull lokaler och i kommunen för övrigt endast på Borgun- 
dabergets platå. 
 
Clavaria fumosa, rökfingersvamp (H4) 
Denna fingersvamp förekommer i välhävdade gräsmarker och i hasselrika lundar. Den 
är funnen den 30 augusti 1998 i ek-hasselskogen i Kråkedalarna av Rolf-Göran Carlsson. 
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Den är känd från några få lokaler i f.d. Skaraborgs län. Den har 1998 också noterats i 
Nolberget. 
 
Clavicorona pyxidata, kandelabersvamp (H4) 
 
Förekommer på grova asplågor ovanför golfbanans sydösthörn i Billingsluttningen (he- 
la hösten 1997, Leif Andersson, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson, Anders 
Bertilsson). Arten framför allt knuten till grova, gamla, nästan nedbrutna asplågor. 
 
Cortinarius argutus, rotspindling (S) 
 
Spindlingarna är i förhållande till andra svampar i Hene-Skultorps-området förhållan- 
devis lite representerade bland de ovanligare arterna. Denna art finns i kalkrika asp- 
miljöer och finns på fina lokaler som Nolberget i platåbergsområdena. Rotspindlingen 
hör till den ”ädla” gruppen Phlegmacium bland spindlingarna. Den noterades i ängs- 
granskogen söder om f.d. Hene herrgård. 
 
Cortinarius elegantior, kungsspindling (S) 
 
Detta är en av de få riktigt sällsynta arterna av spindlingar funna i området. Det är en 
kalkgranskogsart som följdriktigt är funnen i kalkgranskogen söder om f.d. Hene herr- 
gård. 
 
Cortinarius glaucopus, strimspindling 
 
Detta är en något vanligare art som finns i kalkrika barr- och lövskogar. Den är funnen 
i ängsgranskogen söder om f.d. Hene herrgård. Strimspindlingen hör till den ”ädla” 
gruppen Phlegmacium bland spindlingarna och har i likhet med många i gruppen en 
tydligt lökformad fotbas. Den är ej ovanlig i Skaraborgs kalkområden. 
 
Cortinarius infractus, bitter lökspindling (S) 
 
Arten är noterad i ängsgranskogen söder om f.d. Hene herrgård. Den är en indikator för 
kalkrika barr- och lövskogar med värdefull svampflora. Den bittra lökspindlingen hör till 
den ”ädla” gruppen Phlegmacium bland spindlingarna. Den är ej ovanlig i Skaraborgs 
kalkområden. 
 
Cortinarius nemorensis, lundspindling (S) 
 
Också denna art är påträffad i ängsgranskogen söder om f.d. Hene herrgård men också i 
ek-hasselskogen i Kråkedalarna. Den är främst knuten till lövträd som ek. Lundspindling 
hör till den ”ädla” gruppen Phlegmacium bland spindlingarna. Den har ett fåtal fynd i f.d. 
Skaraborgs län. 
 
Cortinarius olearioides, saffransspindling (= C. fulmineus, gul lökspindling) (H4) 
 
Detta är en sällsynt spindling som ingår i en grupp svårskilda och ovanliga arter av gula 
lökspindlingar. Den har hittats i ek-basselskogen i Kråkedalarna under 1998 (30 augusti) 
av Rolf-Göran Carlsson, Arten är känd från en handfull lokaler i f.d. Skaraborgs län. 
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Cortinarius olivaceofuscus, hasselspindling (H4) 
 
Även denna spindling har noterats i ek-hasselskogen i Kråkedalarna den 30 augusti 
1998 av Rolf-Göran Carlsson. Arten är funnen på många platser i platåbergsområdena 
och har en av sina kärnområden i landet här. 
 
Cortinarius praestans, jättespindling (H2) 
 
Jättespindlingen är en kalkkrävande art som främst finns i östra Sverige. Den är tidiga- 
re känd från några lokaler på Kinnekulle, Billingen-området och i Bölets ängar i Karls- 
borg. Den har hittats i ek-hasselskogen i Kråkedalarna av Rolf-Göran Carlsson den 30 
augusti 1998. 
 
Craterellus cinereus, grå kantarell (H4) 
 
Den grå kantarellen växer i kalkrika ek-hassel-miljöer. Den förekommer sällsynt i söd- 
ra och mellersta Sverige i trakter med milt klimat. Arten är känd från flera lokaler i pla- 
tåbergsområdena. Den hittades i ek-hasselskogen i Kråkedalarna den 30 augusti 1998 
av Rolf-Göran Carlsson. 
 
Crinipellis stipitaria, stråbrosking 
 
Detta är en sällsynt liten skivling som växer på döda strån och stjälkar på kalkrik, öppen 
mark. Arten är vanligast på Öland och Gotland. 
 
Dichomitus campestris, hasselticka (S) 
 
Ett av de få fynden på östsidan av Billingen är gjort på hasslarna i ekhagen norr om Biss- 
gården. Arten används i nyckelbiotopsinventeringen som indikatorart för värdefulla has- 
selbestånd. Hasseltickan är vanligast i östra Sverige. 
 
Encoelia furfuracea, läderskål (S) 
 
På våren är bästa tiden att titta efter läderskål på döda hasselkvistar. Den är en bra sig- 
nalart för. värdefulla hasselbestånd. Den är noterad i ek-hasselskogen i Kråkedalarna 
(augusti 1997). 
 
Entoloma corvinum, korpnopping (H4) 
 
Korpnoppingen förekommer i välhävdade, ogödslade gräsmarker i hela landet men är 
sällsynt. Den är noterad i det gamla reservatet Kullabolet den 28 juli av Kurt-Anders 
Johansson och Rolf-Göran Carlsson. 
 
Entoloma griseocyaneum, stornopping (H4) 
 
Detta är också en vitt spridd nopping som förekommer i välhävdade, ogödslade gräs- 
marker i hela landet. Även denna art är noterad i det gamla reservatet Kullabolet den 
28 juli av Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson. 
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Entoloma incanum, grönnopping (H4) 
 
Denna vackra lilla rödskivling hör till de mera kalkkrävande. Den är påträffad i Bil- 
lingsluttningen ovanför golfbanan. Arten kan påträffas mest i välhävdade kalkrika 
betesmarker men också i lövskogsmiljöer. 
 
Fistulina hepatica, oxtungsvamp (H4) 
 
Oxtungsvampen är en riktig gammelekssvamp. Den har påträffats i ekhagen norr om 
Bissgården på en ek. Den är sällsynt utom i områden med gott om gammelek. 
 
Grifola frondosa, korallticka (H4) 
 
Koralltickan är ytterligare en av gammelekssvamparna. Den noterades vid basen av en 
gammal ek i ekhagen norr om Bissgården. Arten som är tämligen iögonfallande är säll- 
synt och har uppskattningsvis ett drygt dussin kända lokaler i f.d. Skaraborgs län. 
 
Gyroporus castaneus, kastanjesopp (H4) 
 
Av den sällsynta kastanjesoppen finns ett några år gammalt fynd (20/9 1982, Västgöta- 
bergens Svampklubb) från ekskogen i Kråkedalarna. Arten är sällsynt i hela sitt utbred- 
ningsområde i Sydsverige och har endast fem kända lokaler i f.d. Skaraborgs län. 
 
Hebeloma radicosum, rotfränskivling 
 
Rotfränskivlingen är en sällsynt bok- och ekskogssvamp. Den är noterad i ekskogen i 
Kråkedalarna. Den är känd från t.ex. Kinnekulle, Tovaberget, Gökstorpskärret och 
ytterligare några lokaler i f.d. Skaraborgs län. 
 
Holwaya mucida, lindskål (H4) 
 
Långt upp i Billingsluttningen, i det lönnrika beståndet, noterades hindskål på nedfall- 
na lindgrenar 17 oktober 1997 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson). Detta är det 
första fyndet i f.d. Skaraborgs län enligt Larsson 1997. 
 
Hygrocybe aurantiosplendens, fager vaxskivling (H2) 
 
Den sällsynta och mycket vackra fagra vaxskivlingen noterades 12 oktober 1997 
(Västgötabergens Svampklubb) i betesmarkerna sydväst om Skultorp. Arten kräver 
kontinuerligt hävdad gräsmark och är troligen något kalkgynnad. Den är känd från 
en handfull lokaler i f.d. Skaraborgs län. 
 
Hygrocybe fornicata, musseronvaxskivling (H4) 
 
En av de rödlistade vaxskivlingarna som noterats i betesmarkerna sydväst om Skul- 
torp är musseronvaxskivlingen (12 oktober 1997, Västgötabergens Svampklubb). 
Även denna art vill ha kalkrika, hävdade gräsmarker. Den är känd från något fler lo- 
kaler i f.d. Skaraborgs län än den föregående arten. 
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Hygrocybe ingrata, rodnande lutvaxskivling (H4) 
 
1998 var genom det myckna regnandet ett ganska bra år för gräsmarkssvampar och den- 
na ovanliga vaxskivling noterades den 28 juli i det gamla reservatet Kullabolet av 
Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson. 
 
Hygrocybe intermedia, trådvaxskivling (H2) 
 
Detta är kanske den vaxskivling som hade ett särskilt gott år 1998 och den påträffades 
i flera av kommunens finaste gräsmarker. Den hittades den 28 juli i det gamla reserva- 
tet Kullabolet av Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson. 
 
Hygrocybe ovina, sepiavaxskivling (H2) 
 
Sepiavaxskivlingen växer i välhävdade ogödslade gräsmarker och är ej kalkgynnad. 
Den hittades den 28 juli i det gamla reservatet Kullabolet av Kurt-Anders Johansson 
och Rolf-Göran Carlsson. 
 
Hygrophorus nemoreus, lundvaxskivling (H4) 
 
Denna svamp liknar ängsvaxskivlingen men växer i lövlundar, gärna hasselrika. Den är 
påträffad i ek-hasselskogen i Kråkedalarna den 30 augusti 1998 av Rolf-Göran Carlsson. 
 
Hypocreopsis lichenoides, trollhand 
 
Denna märkliga pyrenomycet växer på död klenved som fortfarande är fästade vid trä- 
det. Svampen är vanligast i videsnår men finns också i hassellundar. Genom igenväx- 
ningen av odlingslandskapet är den stadd i ökning. Den kan dock fortfarande anses va- 
ra en god indikator på intressant klenvedsförekomst. Den är noterad i alsumpskogen 
vid Risängsbäcken. 
 
Inocybe corydalina, grönpucklig tråding (H2) 
 
Detta fina svampfynd är gjort ovanför gamla silitfabriken i lunden av klibbal och alm. 
Det är en utomordentligt kalkkrävande art som bara finns på de mest kalkpräglade fuk- 
tiga lokalerna i länet som Melldalaskogen på Nordbillingen och på Kinnekulle. Arten 
är i övrigt känd från få lokaler i Skåne, Östergötland, Öland och Gotland. 
 
Inonotus rheades, rävticka (S) 
 
Rävtickan förekommer spritt i området på mer eller mindre upprättstående torrträd och 
högstubbar av asp. Arten används som signalart för lövskog med värdefulla aspbestånd. 
 
Inonotus tomentosus, luddticka (H4) 
 
Detta är en ticka som växer parasitiskt på granar i kalkgranskogar. Den har påträffats i 
ängsgranskogen i kamelandskapet samt vid gran i ekskogen i Kråkedalarna. Arten är 
något vanligare i östra Sverige. 
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Kavinia himantia, narrtagging (H4) 
 
Narrtaggingen ar noterad i Billingsluttningen ovanför golfbanan nära beståndet med 
hamlade träd (17/10 1997, Rolf-Göran Carlsson, Leif Andersson). Den växer på dö- 
da almlågor och -grenar. Den har några få kända fynd tidigare från f.d. Skaraborgs 
län, bl.a. från Nolberget. 
 
Lactarius aspideus, videriska 
 
Videriskan är en sällsynt svamp. Ofta påträffas den på fuktig mark under viden av oli- 
ka slag. Den är påträffad i fuktiga partier utmed Risängsbäcken. Totalt är den känd 
från en handfull lokaler i f.d. Skaraborgs län. 
 
Lactarius azonites, blek rökriska 
 
Den bleka rökriskan förekommer mindre allmänt i lövskogar på rikare mark, arten är 
i Skaraborg känd från bra kalkrika lokaler som Kinnekulle, Drottningkullens naturre- 
servat och ytterligare ett halvdussin lokaler, Den är funnen i ängsgranskogen söder om 
f.d. Hene herrgård. 
 
Lactarius badiosanguineus, glansriska 
 
Glansriskan är en nordlig barrskogsart som vanligen påträffas i kalkrikare skog. Den är 
mycket sällsynt på dessa breddgrader och har påträffats på ett halvdussin lokaler i f.d. 
Skaraborgs län och då på platåbergen. Den är noterad i ängsgranskogen söder om f.d. 
Hene herrgård. 
 
Lactarius lignyotis, sotriska (S) 
 
Den vackra sotriskan är påträffad i gammelskogen uppe på diabasplatån sydväst om 
Skultorps nabbe. 
 
Lactarius lilacinus, stor alriska 
 
Den stora lilariskan är mindre allmän i södra Sverige. Den är noterad både i Skultorps- 
ravinen, Billingsluttningen och nära f.d. Hene gård. 
 
Lactarius pergamenus, rynkig vitriska 
 
Den sällsynta rynkiga vitriskan är påträffad ett par gånger under hösten 1997 i eksko- 
gen i Kråkedalarna. Den är känd från ett fåtal lokaler i f.d. Skaraborgs län. 
 
Lactarius scrobiculatus, svavelriska (S) 
 
Svavelriskan har noterats i flera av områdena i de norra, fuktiga partierna av området. 
Arten används som signalart för värdefull skog och förekommer på översilad mark 
med näringsrikare jordar. 
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Lactarius volemus, mandelriska (S) 
 
Mandelriskan är en ganska ovanlig svamp och hittas ej så ofta trots att den är eftersökt 
på grund av sina kulinariska kvalitéer. Den har hittats i ekskogen i Kråkedalarna och i 
ängsgranskogen i kamelandskapet söder om f.d. Hene herrgård. 
 
Leccinum duriusculum, brun aspsopp 
 
Den bruna aspsoppen är sällsynt och växer i aspskog på kalkrik mark, Den är noterad i 
den nedre delen av Billingsluttningen ovanför golfbanan. 
 
Lentaria epichnoa, vit vedfingersvamp (H4) 
 
På några grova, gamla asplågor i skogen ovanför den gamla silitfabriken noterades vit 
vedfingersvamp den 14/10 1997 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson). Arten har un- 
gefär samma ekologi som kandelabersvampen men förekommer på flera olika trädslag. 
Trots detta är den snarast något ovanligare än kandelabersvampen. 
 
Lentaria byssiseda (= L. soluta), spinnfingersvamp (H4) 
 
Noterad på mossig trädstam av gammal ek i den övre delen av Billingsluttningen ovan- 
för golfbanan den 26/11 1997 (Leif Andersson). Fyndet är det första i Skaraborgs län 
enligt Larsson 1997. 
 
Lentinellus castoreus, bävermussling 
 
Denna mindre allmänna mussling växer både på barr- och lövved, oftast i skyddsvärda 
miljöer. Den är funnen i kamelandskapet söder om Hene f.d. herrgård. 
 
Lentinus suavissimus, doftmussling 
 
Detta är en sällsynt mussling som påträffas på klena, döda grenar av Salix-arter, före- 
trädesvis sälg. Den påträffades dels nära Hene herrgård, dels i sluttningen ned mot al- 
sumpskogen utmed Risängsbäcken mellan golfbanan och järnvägen. 
 
Lepiota aspera, spärrfjällskivling 
 
Denna mindre allmänna art är påträffad i ängsgranskogen i kamelandskapet söder om 
f.d. Hene herrgård i mitten av 1980-talet. 
 
Lepiota felina, svartfjällig fjällskivling 
 
Denna är också en mindre allmän, småvuxen fjällskivlingsart som är påträffad i ängs- 
granskogen  i kamelandskapet söder om f.d. Hene herrgård i september 1997 (Leif 
Andersson). Möjligen är detta det enda kända fyndet i Skaraborgs län. 
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Lepiota fulvella, rostfjällskivling (H4) 
 
Denna kalkkrävande lilla fjällskivling har hittats i lunden av klibbal och alm ovanför 
gamla silitfabriken i Skultorp samt i ängsgranskogen söder om f.d. Hene herrgård. 
Arten har i Sverige sina kärnområden i runt de västgötska platåbergen och i östra 
Skåne. 
 
Lepiota oreadformis, slät fjällskivling 
 
Detta är en sällsynt fjällskivling som 1998 hade ett ganska gott år. Den noterades den 
28 juli i det gamla reservatet Kullabolet av Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran 
Carlsson. 
 
Lepiota subalba, lundfjällskivling (H2) 
 
Detta är den sällsyntaste av de finna små fjällskivlingarna i ängsgranskogen söder om 
f.d. Hene herrgård. Arten växer i kalkrik lövskog och är främst känd från Skåne och 
Öland. På ett par ytterligare lokaler i östra Sverige, längre norrut växer den under björk 
och gråal. Den är tidigare ej känd från Västergötland. 
 
Lepista irina, irismusseron 
 
I kalkrika skogar och lövlundar i platåbergssluttningarna finns ofta ringar av den väl- 
doftande irismusseronen. Den är noterad i Skultorpsravinen, ekskogen i Kråkedalarna 
samt i Billingsluttningen ovanför golfbanan. 
 
Lepista personata, höstmusseron 
 
Den vackra höstmusseronen är en tämligen ovanlig art med krav på kalkrik mark, fram- 
för allt torrängsmark. Den är påträffad i kamelandskapet söder om f.d. Hene herrgård. 
 
Limacella guttata, droppklibbskivling (H4) 
 
Droppklibbskivlingen är en typisk art för ängsgranskogar. Den är påträffad både i ängs- 
granskogen söder om f.d. Hene herrgård och i Billingsluttningen ovanför golfbanan. 
 
Lycoperdon echinatum, igelkottsröksvamp (H4) 
 
Igelkottsröksvamp noterades under några ekar och hasslar i Billingsluttningen c:a hun- 
dra meter öster om beståndet med hamlade askar och almar. Den är mycket sällsynt i 
f.d. Skaraborgs län och är för övrigt känd från Drottningkullen, Nolberget, Velinga i 
Tidaholm och Ryds ängar norr om Skövde under de senaste två decennierna. 
 
Lyophyllum mephiticum, skunkgråskivling 
 
En sällsynt art som förekommer i kalkrik barrskog, lövskog och löväng. Tillsammans 
med fynd från Nolberget de enda kända fynden i f.d. Skaraborgs län. Den noterades i 
Billingsluttningen den 17/10 1997 (Leif Andersson & Rolf-Göran Carlsson). 
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Maerolepiota mastoidea, puckelfjällskivling 
 
Detta är en mindre allmän fjällskivling som växer i öppen löv- och barrskog. Den är 
noterad i kamelandskapet söder om f.d. Hene herrgård. 
 
Marasmiellus foetidus, stinkbrosking (H4) 
 
Stinkbroskingen är påträffad i lunden av klibbal och alm ovanför den gamla silitfabriken 
i Skultorp. Det är en kalkkrävande nedbrytare av ädellövkvistar (1/9 1986, Kurt-Anders 
Johansson). Arten finns t.ex. i Bäckagårdens naturreservat, Melldalaskogen och i Munk- 
ängarna på Kinnekulle. 
 
Marasmius cohaerens, glansbrosking 
 
Glansbroskingen är en sällsynt svamp som mest finns i sydligaste Sverige. Den har någ- 
ra Fa fynd i dessa delar av landet, bl.a. finns den också på Nolberget. Glansbroskingen 
noterades i ek-hasselskogen i Kråkedalarna oktober 1997. Den är tidigare känd endast 
från tre lokaler i f.d. Skaraborg. 
 
Melanophyllum echinatum, granatfjällskivling 
 
Granatfjällskivlingen har noterats i ängsgranskogen söder om f.d. Hene herrgård samt i 
nedre delen av Billingsluttningen ovanför golfbanan. 
 
Mycena rosea, rosa rättikhätta 
 
Denna art förekommer sällsynt i bok- och ekskogar. I f.d. Skaraborgs län är den känd 
från Garparörs naturreservat, Lunnelids naturreservat och i Hene. Den är noterad i Bil- 
lingsluttningen ovanför golfbanan sent på hösten 1997. 
 
Oxyporus corticola, barkticka (S) 
 
Förekomst av barkticka brukar vara korrelerat med förekomst av andra aspvedsarter. 
Den har noterats i tre områden, nämligen i ek-hasselskogen i Kråkedalarna, i ängsgran- 
skogen söder om f.d. Hene herrgård samt i Billingsluttningen ovanför golfbanan. 
 
Phellinus chrysoloma, granticka (S) 
 
Phellinus-arter på barrved är alltid intressanta i Sydsverige. Grantickan är ovanlig i des- 
sa trakter och hittas normalt i bestånd med gott om gamla granlågor. Den har noterats i 
den övre delen av Billingbranten ovanför golfbanan. 
 
Pholiota heteroclita, lukttofskivling 
 
Lukttofsskivlingen växer på nyligen döda stammar av björk och al. Den har få fynd i 
f.d. Skaraborgs län. Den är funnen i ek-hasselskogen i Kråkedalarna. 
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Pholiota tuberculosa, finflockig tofsskivling 
 
Detta är en liten men lysande gul tofsskivling som främst finns i ädellövskog. Arten 
växer på lövved. Den är känd från de klassiska ädellövlokalerna i f.d. Skaraborgs län. 
Den är noterad i Billingsluttningen ovanför gollbanan. 
 
Pluteus plautus, rynkskölding 
 
Rynksköldingen är en av de ovanligare av de ädla sköldskivlingarna men är ganska 
oansenlig jämfört med t.ex. de gulfärgade arterna i släktet. Den är noterad i ängsgran- 
skogen norr om f.d. Hene herrgård. 
 
Porphyrellus porphyrosporus, dystersopp (H4) 
 
I ekskogen i Kråkedalarna och i ängsgranskogen söder om f.d. Hene herrgård har dys- 
tersopp noterats. Västergötland och Skåne hyser artens viktigaste förekomster i landet. 
 
Pseudoeraterellus undulatus, kruskantarell 
 
Detta är en sällsynt kantarellart som finns i rika ek-hasselskogar, gärna i branter och 
sluttningar. Den är noterad i ek-hasselskogen i Kråkedalarna. Arten har få fynd i f.d. 
Skaraborgs län. 
 
Pseudoomphalina kalchbrenneri, mjölnavling (H2) 
 
Denna sällsynta art är tidigare känd från Kinnekulle i Västergötland. Under 1997 har 
arten noterats på Nolberget, Kinnekulle och i Hene-området. Det är en kalkbarrskogs- 
art och hittades i nedre delen av Billingbranten vid golfbanan och i ängsgranskogen 
söder om f.d. Hene herrgård. 
 
Rhodocybe nitellina, brandrussling 
 
Detta är en liten, nästan risklik liten skivling som främst växer i kalkrik skog. Den är 
noterad i ängsgranskogen söder om f.d. Hene herrgård och i Billingsluttningen ovan- 
för golfbanan. 
 
Russula aurea, guldkremla (S) 
 
Två fynd av denna signalart är gjorda i området, dels i ekskogen i Kråkedalarna, dels 
i nederkanten av Billingsluttningen vid golfbanan. 
 
Russula brunneoviolacea, ripkremla 
 
En mindre allmän art som noterats i kamelandskapet söder om f.d. Hene herrgård. 
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Russula heterophylla, gaffelkremla 
 
Denna ovanliga gröna kremla växer gärna i ek och bokskog. Den är noterad i Billing- 
sluttningen ovanför golfbanan. 
 
Russula pseudointegra, röd ekkremla 
 
Detta är en tämligen ovanlig kremla som växer under ek i ekskogar och ekhagar. Den 
är påträffad i ek-hasselskogen i Kråkedalarna. 
 
Simocybe centunculus, olivskräling 
 
Denna oansenliga sällsynta svamp växer på fuktig, kraftigt murken ved av lövträd i 
ädellövskog. Den noterades flera gånger i de finaste ädellövskogarna runt platåbergen 
1997. I Hene-Skultorps-området noterades den i Billingsluttningen ovanför golfbanan. 
 
Skeletocutis nivea, fläckticka (H4) 
 
Fläcktickan är en karaktärsart i bättre ask-skogar i platåbergssluttningarna. Den växer 
gärna på nedfallna grova grenar och klena stammar. Den har noterats på många platser 
i inventeringsområdet. 
 
Stropharia albocrenulata, tårkragskivling (H2) 
 
Aspskog på kalk tycks vara en bra miljö att leta efter den sällsynta tårkragskivlingen. 
Den finns på några platser i Skövde kommun, t.ex. Nolberget. Den finns också i eksko- 
gen i Kråkedalarna där vissa partier är rika på asp. 
 
Tarzetta cupularis 
 
Denna ljusa svagt skaftade skålsvamp är en sällsynt kalkkrävande art. Den är tidigare 
funnen i nederdelen av naturreservatet Våmb och Klasborg. Även här noterades den 
i nedre delen av Billingsluttningen, nära störd mark från kulfången. 
 
Telephora caryophyllea, vårtratt 
 
Detta är en sällsynt svamp som växer på marken i barrskog, gärna lite barskrapad sådan, 
i kalkrika trakter. Den uppges också växa på skogsvägar och i vägkanter. Den är funnen 
i Billingsluttningen ovanför golfbanan. 
 
Sammanlagt har 49 rödlistade växter och storsvampar noterats hittills i Hene-Skultorps- 
området. 
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6. FAUNA 
 
6.1. Fågellivet 
 
Vare sig fågelfaunan eller annan fauna har ägnats något ingående studium under inven- 
teringen. Några skriftliga dokument om faunan har ej hittats. En beskrivning av fågel- 
faunan i Skultorps-området finns (Hvass 1974) men den behandlar andra delar än det 
här inventerade. Genom Kent-Ove Hvass (muntligen) har dock ett antal såväl äldre som 
moderna uppgifter om fågelfaunan kunnat sammanställas. En sammanställning av Sköv- 
detraktens fåglar (Skövde Fågelklubb 1998) innehåller några uppgifter från inventerings- 
området. 
 
Lövskogarna som täcker nästan 150 ha i Hene-Skultorps-området sätter naturligtvis sin 
prägel på fågelfaunan. Utöver vanliga sångare och andra tättingar som finns i sådan mil- 
jö kan nämnas fynd av exklusiviteter som lundsångare 1988 (Skövde fågelklubb 1998) 
vilket är enda fyndet i länet. Av intressanta lövskogs Fåglar som finns frekvent i områ- 
det märks stenknäck och härmsångare. Mindre hackspett hörs ofta i skogsbestånden och 
häckar troligen med minst ett par. Bivråken uppträder regelbundet i Biffingens sluttnings- 
zoner och häckar troligen i området även om inget bo ännu anträffats. Morkullor sträc- 
ker utmed Billingsluttningarna och i Hene-området. 
 
I Risängsbäcken uppträder strömstare regelbundet och häckar troligen vissa år efter 
som den ses även sommartid. Även forsärla ses då och då i bäcken. 
 
Under kraftledningsgatan söder om Skultorp finns vackra bryn med blommande bus- 
kar och träd. Här har törnskatan ett favorittillhåll och häckar med två par. Även törn- 
sångare, ärtsångare, hämpling och grönfink finns här. Göktytan som behöver såväl 
räsmarker med myror och glesa lövbestånd med äldre hålträd finns fortfarande i slutt- 
ningarna ovanför Skultorp. 
 
I igenväxningsmarker i Hene, bl.a. utmed kraftledningsgatan, finns näktergal, rosen- 
fink och gräshoppsångare. 
 
Uppe på diabasplatån finns ordinär barrskogsfauna. Av intresse är förekomsten av jär- 
pe i de fuktiga stråken i gammelskogen sydväst om Skultorps nabbe. Här observerades 
under 1970-talet också tretåig hackspett. Sparvuggla håller också till i sluttningszoner- 
na. 
 
 
6.2. Annan fauna 
 
Eftersom inga studier av faunan gjorts begränsas redovisningen till några få arter. I Ris- 
ängsbäcken finns rikligt med elritsa utefter hela dess sträckning. Enligt Peter Wase, 
Skultorp, finns här även bäcköring och bäcknejonöga. Av detta framgår att Risängs- 
bäcken är ett värdefullt rinnande vatten. 
 
Hasselmusen är troligen ganska vanlig i bergsluttningarna och ett bo hittades under 
inventeringen. Den är tidigare angiven från Hene-Skultorps-området (Rytterås 1967, 
1968, 1974 och 1986). 
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I samband med den markfaunaundersökning som utförts under 1900-talet av Hans Loh- 
mander och Henrik Waldén togs prover från 7 punkter inom det inventerade området. 
Av intressanta mollusker noterade i proverna märk kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geye- 
ri) och bukspolsnäcka (Macrogastra ventricosa) som båda är rödlistade i kategori 3 
respektive 4. Av andra intressanta ädellövskogsarter märks större skogsglanssnäcka 
(Aegopinella nitidula), barksnäcka (Ena obscura) och klubbspolsnäcka (Clausilia pu- 
mila). 
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7. BESKRIVNINGAR AV OLIKA DELOMRÅDEN 

 I HENE-SKULTORP 
 
Områdesnumreringen är densamma som på kartan i Bilaga 8. 
 
1. Bissgårdens ekhage 
 
Beskrivning 
 
Omedelbart norr om Bissgården utbreder sig en stor ekhage. Den omges i alla väder- 
streck utom i nordöst av brukade eller betade åkermarker och kantas av stenmurar. 
 
Terrängen är påfallande flack. I de centrala delarna är hagen ganska igenväxt och ekar- 
na är uppblandade med bitvis grov asp och i de östra delarna björk. Igenväxningskarak- 
tären förstärks också av det ställvis täta buskskiktet av hassel. Björkarna i den östra de- 
len växer till stor del på fuktig till våt mark. Här finns höga socklar och stenar omgiven 
av kärrmark. I kärrpartierna finns blåsstarr och videört. Humleblomster växer framför 
allt på fastmarkstuvorna i sumpskogen. På tuvorna och socklarna finns blåmossa (Leu-
cobryum glaucum). Utmed stenmurarna, framför allt i nordvästra delen, finns yngre 
aspkloner som sprider sig ut i betesmarken. 
 
Den finaste gräsmarksfloran finns i de nordvästra delarna. Här finns gott om vårbrodd, 
gökärt, blåsuga, liten blåklocka och enstaka exemplar av backtimjan, darrgräs, jordtis- 
tel, klasefibbla, jungfrulin, ormrot, smörbollar, stor blåklocka, stagg jordtistel, gullviva 
och prästkrage. 
 
Här finns också en del intressanta gräsmarkssvampar som ängsvaxskivling (Hygrocy- 
be pratensis), gul vaxskivling (H. chlorophana), sprödvaxskivling (H. ceracea) och 
blodvaxskivling (H. coccinea). 
 
Närmare gården dominerar kvävegynnade arter, bl.a. rikligt med tuvtåtel och en del 
nässlor och skräppor. 
 
Ekarna är i några fall grova och gamla och en ganska intressant lavflora och några in- 
tressanta svampar noterades på dessa. Intressantaste lavfyndet är ekspik (Calicium 
quercinum) som annars mest är påträffad på gammelekar i Valle-området i länet. Ox- 
tungsvamp (Fistulina hepatica) och korallticka (Grifola frondosa) är två intressanta 
parasiter på de gamla ekarna. 
 
Detta är en av kommunens största ekhagar. Förr anslöt hagen till de stora lövklädda 
ängarna i Skulängen. Av trädklädd mark från f.d. Skulängen återstår dungen som 
ägovägen från fotbollsplan korsar. Denna dunge ligger kant i kant med Bissgårdens 
ekhage. 
 
Bedömning 
 
En av Skövde kommuns vackraste ekhagar. Till största delen har hagen idag en god 
gleshet och de värdefullaste ekarna har tillräckligt med ljus. Det är viktigt att hävden 
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fortsätter. Vissa försiktiga röjningar och gallringar bör göras. Detta gäller främst ut- 
med stenmurarna, men också i de centrala delarna, framför allt i björksumpskogen. 
En del invuxna äldre ekar i kanten av den centrala lövdungen bör ges större livsutrym- 
me. Det är viktigt att gamla aspar i de centrala delarna sparas då de är viktiga hålträd. 
Blommande träd och buskar bör i hög grad lämnas. 
 
 
2. Skärebäckens sprickdal 
 
Beskrivning 
 
Längst i sydväst av Hene-Skultorps-området, på fastigheten Rådene 7:11, rinner Skäre- 
bäcken i en djup spricka i diabasen. I de nedre delarna av sprickan finns små ytor av 
lerskiffer som går i dagen. Sluttningarna är framför allt på östsidan blockrik. 
Sluttningarna kantas av medelgrov ädellövskog av alm, ask och ek. Utmed bäcken finns 
stråk av klibbal. Längst i väster finns ett hygge med uppväxande lövsly efter en avverk- 
ning för ett tiotal år sedan. På hygget finns också en del kvarlämnade äldre lövträd. 
 
Bedömning 
 
Ett viktigt avsnitt av Skärebäcken som till största delen bör lämnas till fri utveckling. 
Naturvärdena i de västra delarna är ej särskilt höga. 
 
 
3. Ekskogen i Kråkedalarna 
 
Beskrivning 
 
Sluttningen från Rådene upp mot Billingen är i jämförelse med Billingens östsida på- 
fallande flack. I de övre delarna mot diabasen täcks sluttningen av ett kilometerlångt 
och några hundra meter brett bälte med ekdominerad skog. De nedre delarna är frodi- 
ga och fältskiktet är av örttyp. Längre upp blir näringsförhållandena magrare och jord- 
täcket tunnare. Här kan man tala om hedekskog. I de nedre delarna är inslaget av asp 
stort. Här finns också enstaka lindar. 1 hela området finns stort inslag av björk, en hel 
del sälg och enstaka rönn och oxel. Gran finns i ökande antal upp mot diabasen. 
 
Buskskiktet är i de nedre delarna ganska tätt av hassel med lite skogstry. Hasseln min- 
skar successivt mot norr. 
 
Fältskiktet innehåller en del lundväxter som underviol, stinksyska, lungört, kransrams, 
storrams, hässlebrodd, vårärt, vätteros, myskmadra, långsvingel, smånunneört, visp- 
starr, hässleklocka och trolldruva. Förekomsterna är främst i de nedre delarna och inte 
lika rika som norr om Skultorps nabbe. 
 
Längst upp på diabasen finns bärris, kruståtel, vårfryle och andra arter hemmahörande 
i hedseriens fältskikt. 
 
I ekskogen finns en mycket rik flora av mykorrhizasvampar och andra marksvampar 
knutna till framför allt ek och hassel. Här har t.ex. noterats kastanjesopp (Gyroporus 
castaneus), grå kantarell (Craterellus cinereus), rökfingersvamp (Clavctria fumosa), 
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hasselspindling (Cortinarius olivaceofuscus), jättespindling (Cortinarius praestans), 
luddticka (Inonotus tomentosus), dystersopp (Porphyrellus porphyrosporus), tårkrag- 
skivling (Stropharia albocrenulata) och lundvaxskivling (Hygrophorus nemoreus). 
 
Skogen är inte särskilt gammal, uppskattningsvis runt 80 år. Lågor och torrträd finns 
framför allt av björk och asp. En del avverkningar har tidigare gjorts vilket märks på 
en del stubbar. I nedre kanten, även något in på fastigheten Rådene 7:11, är bestån- 
det gallrat. 
 
Ett område i de östra delarna har för något tiotal år sedan avverkats och här finns ung- 
skog av björk och ek tillsammans med en del äldre ekar som lämnats kvar vid avverk- 
ningen. 
 
Av allt att döma så hörde denna sluttning förr till Billingens kronoallmänning. På den 
gamla ekonomiska kartan från 1878 anges att här var barrskog medan man på lagaskif- 
teskartan från 1848-49 av trädmarkeringarna att döma måste sluta sig till att här var 
lövklädd mark. Den 9 juni 1910 skedde en större skogsbrand som enligt boende i trak- 
ten drog fram över dessa delar och över Billingeplatån mellan Simsjön och Skultorps 
nabbe. Det enda större område som ej drabbades av branden var de östligaste delarna, 
bl.a. fastigheten Skultorp 6:8 och söder därom, Den skog som kommit skulle således 
kunna karakteriseras som en lövbränna. Enligt uppgift i tidningar från dessa dagar 
(Skaraborgs Läns Annonsblad 10 och 14 juni 1910 samt Västgötakorrespondenten/- 
Skövde tidning 10 juni 1910) så var det främst ungskog som drabbades. Det skulle 
förklara de skiften av skogstyp som kartmaterialet ger vid handen. Man Far således 
anta att det var en ung, troligen anlagd, barrskog som brann ner 1910. Totalt brann 
ca 100 ha skog ner vid detta tillfälle. 
 
Bedömning 
 
Ett mycket stort och representativt område med ek-hasselskog. Beståndet har mycket 
stor potential för att utveckla höga naturvärden. I stort sett bör området lämnas för fri 
utveckling, En omfattande självgallring av framför allt asp, björk, sälg och en del ek 
kommer då att ske under de närmaste decennierna. Detta kommer att öka tillgången 
på död ved vilket är positivt. Eventuellt kan inträngande gran tas bort i vissa avsnitt 
med skonsamma avverkningsmetoder. 
 
 
4. Billingeplatån söder om Skultorps nabbe 
 
Beskrivning 
 
Omedelbart söder om Skultorps nabbe finns lämningar efter åtminstone ett torp. Man 
skönjer konturerna efter flera små åkerlappar som nu är bevuxna med ask och sälg och 
enstaka äldre oxlar och almar. Oxlarna visar spår av hamling i äldre tid. Snöbärsbuskar 
finns på den gamla tomten. 
 
Billingeleden löper utefter diabaskanten i hela detta delområde. En gammal, nästan igen- 
vuxen liten väg korsar Billingeleden ovanför Örnstugan. Utmed vägen finns en gammal 
stensatt brunn. 
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Längre mot söder vidtar utefter en lång och mer än 50 m bred sträcka närmast diabas- 
kanten en gammal och fin blandskog av ek, björk, gran och tall. I synnerhet granarna 
är mycket gamla och mycket vidgreniga, då de sannolikt vuxit upp i ett glesare betat 
skogslandskap. I denna del finns mängder av död ved av framför allt gran, björk och 
tall. 
 
På fastigheten Kullabolet (Skultorp 6:8) finns innanför denna kantzon på platån ett stör- 
re gammelskogsbestånd. Detta domineras av vidgreniga gammelgranar, tall och björk. 
Fältskiktet i denna del är av frisk ristyp med blåbär och kruståtel. Några partier är fuk- 
tiga med vitmossor som dominerande bottenskikt. Skogen som fram till 1835 tillhörde 
Billingens kronoallmänning var betesmark under förra seklet fram till slutet av 1800-ta- 
let. 
 
Barrskogen söder om denna fastighet är också gammal med en hel del död ved. 
Successivt mot söder och sydväst ökar tecknen på skogsbruk och skogen blir yngre. 
Mot söder blir också inslaget av lövträd, framför allt av ek, större. 
 
Trädskiktet i dessa båda bestånd är över 100 år gammalt. 
 
Allra längst i söder finns ett gammalt hygge där spridda medelgrova, knotiga ekar ställts 
kvar. I denna glesa hedekskog finns en ungskog av björk och ek. Här och var i denna 
ekskog finns hällmarker med bergssyra. Annars är kruståtel, örnbräken, vårfryle och röd- 
ven karakteristiska i ekbeståndet. 
 
En stenmur uppe på diabasplatåns kant vittnar om betesdriften i äldre tid. 
 
Detta område innefattar flera bestånd som täcks av skog över 100 år och är därmed de 
delar som ej drabbades av 1910 års skogsbrand. 
 
Bedömning 
 
Det enda gammelskogsbeståndet på denna del av Billingens diabasplatå. Området bör 
självklart integreras i ett skydd av Billingsluttningarna och lämnas till fri utveckling. 
 
 
5. Billingbranten söder om Skultorps nabbe 
 
Beskrivning 
 
Vid Skultorps nabbe viker Billingbranten av i sydsydvästlig riktning med branter och 
sluttningar som vetter mot östsydöst. Nedanför branten är två större. Kraftledningar 
dragna. Diabasbranterna är mest markanta närmast Skultorps nabbe. Längre mot söder 
är branten forcerbar utmed långa sträckor. Blockrikedomen är ganska stor. Genom sin 
orientation är markerna här torrare än i branterna nordväst om Skultorps nabbe. 
 
De övre delarna av diabasbranten, på gränsen mot föregående delområde, täcks av en 
ganska torr blandskog av ek, björk, gran och tall. I själva branten övergår skogen i 
nästan ren lövskog med lönn, alm, lind, ek och björk. I de södra delarna, i kanten mot 
betesmarkerna, dominerar ek och i brynet har skogen ekhagekaraktär. 
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I buskskiktet finns hassel och skogstry. Fältskiktet är av lundflora-typ men av en torr 
sådan. Här finns arter som vårärt, stinksyska, trolldruva, myskmadra och hässleklocka. 
I strax söder om ägovägen upp mot Skultorps nabbe finns ett litet bestånd av strävlos- 
ta. Den något torrare marken gör att mossfloran här ej är så utvecklad. 
 
En hel del död ved finns i beståndet som i brantavsnittet har naturskogskaraktär. 
 
Enstaka större bladlavar som grynig filtlav (Peltigera collina) finns på äldre ädellövträd 
i branten. 
 
Bedömning 
 
Ett tämligen långt avsnitt brantskog av ädellövrik typ. Det har högsta naturvärde. Hela 
branten utom de södranedersta delarna bör lämnas till fri utveckling. I de södra nedersta 
delarna kan viss gallring företas så att vidkroniga ekar samt blommande träd gynnas. 
 
 
6. Skultorps nabbe 
 
Beskrivning 
 
En gammal körväg och fägata leder upp till Billingen och Skultorps nabbe från Skultorps 
by. Stenmurar kantar fägatan i de nedre delarna. En liten stuga, Örnstugan, finns i de öv- 
re delarna utmed en mindre väg som viker av från den större körvägen mera rakt upp i 
branten. Stugan är i behov av visst underhåll. Längst i söder finns ytterligare en liten 
stuga som används som fritidshus, Vidablick. 
 
Diabasplatån uppe på Skultorps nabbe är till största delen ett kalhygge. En del björk och 
ek samt någon oxel står kvar på hygget. I kanterna mot branten finns också några tallar 
och granar. Ganska mycket ungt löv tränger upp på hygget. 
 
På en diabashäll längst i öster finns ett par sittgrupper. Härifrån har man en vidsträckt 
utsikt mot öster. 
 
I själva rasbranten finns ganska gammal alm, ask, ek och enstaka gran. Det finns en hel 
del grova lövlågor i branten. Längre ner mot de öppna markerna vid Skultorp domine- 
ras trädskiktet av yngre skog av lönn, alm samt lite björk, sälg och någon tall. Här finns 
också en ridå av tätt asksly ut mot den gamla åkern. Terrängen i branterna nedanför Skul- 
torps nabbe är blockrika. I denna del finns bestånd av mörk baronmossa (Anomodon ru-
gelii). 
 
Ovanför den nedersta stugan är brantskogen mera präglad av torka och tunna jordlager. 
Här finns krattek med inslag av gran, tall och asp. 
 
Inslaget av lundflora är stort nedanför utsiktsplatsen med arter som långsvingel, lund- 
gröe, hässlebrodd, trolldruva, kransrams, lungört, blåsippa och rödblära. 
 
Längst ned i den branta sluttningen ligger ett gammalt dagbrott av lerskiffer. Detta är 
den plats i de västgötska platåbergen där lerskifferlagret bäst kan studeras i fast klyft. 
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Mäktigheten är här imponerande i det höga schaktet. I själva brottet finns spridd oxel, 
alm, sälg, björk, mest som unga träd. 
 
Strax norr om lerskifferbrottet finns rester efter vattentäkter som försåg Skultorp med 
vatten under några decennier i början av 1900-talet (Josefsson 1975). Runt vattentäk- 
terna finns fortfarande stängsel. 
 
Bedömning 
 
Branten vid Skultorps nabbe har mycket höga naturvärden och ska lämnas åt fri utveck- 
ling. 
 
Lerskifferbrottet bör ej ingå i de nedanförliggande betesmarkerna. 
 
Ovanför brottet bör i kanten av schaktet byggas ett skyddsstaket då schaktet har en far- 
lig höjd och är dolt för den som vandrar i nabbens branter. 
 
Underhåll av sittgrupperna och skyddsstaketet bör ordnas. Skyltning av stigarna. En 
viss uthuggning kan här göras för att öka sikten. En sådan uthuggning bör inriktas på 
att ge utsikt över Skultorp och landskapet österut. En uthuggning som skulle avse att 
ge utsikt även över Skövdes tätort kommer att skada trädskiktet i oacceptabelt hög 
grad och dessutom skyms delar av tätorten av höjder i Hene-området. Önskas en myc- 
ket god utsikt över trakten i de flesta riktningar är det bättre att bygga ett utsiktstorn 
uppe på diabasplatån vid Skultorps nabbe än att i större utsträckning avverka ädellöv- 
träd i branterna. 
 
 
7. Betesmarker och odlingsmarker i Billingsluttningen söder om Skul- 
 torp 
 
Beskrivning 
 
Mellan Billingens rasbrant och det nybyggda villasamhället i Skultorps sydvästra delar 
finns en kilometerlång zon med betesmarker och åker i ungefär lika stora delar. Kanten 
mot bebyggelsen utgörs utefter en lång sträcka av Oxadreven, en rak ägoväg som leder 
ut från Skultorps bytomt i sydvästlig riktning ut till odlingsmarkerna. Namnet Ljungvä- 
gen har också använts om denna ägoväg. Den är av äldre lantmäterikartor tillkommen 
efter laga skifte (1849) i Skultorp. Dessförinnan fanns bär två ägovägar eller fägator ut 
mot ägorna söder om byn. 
 
Stora delar av betesmarkerna är i de södra delarna äldre åkermarker. Det var dock gan- 
ska länge sedan dessa åkrar brukades. De är påtagligt steniga och lämpar sig illa för mo- 
derna maskiner. Terrängen sluttar svagt mot sydöst. 
 
Små grupper av nypon har vandrat ut på betesmarkerna och enstaka körsbärsträd har 
också etablerat sig. 
 
En gård, Björsgården, har tidigare legat utmed den gamla körvägen upp till Billingen, 
men den är nu riven och endast otydliga husgrunder finns kvar. Utmed den gamla vägen 
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upp mot Björsgården finns en allé med mest ask men också sälg, apel och björk. Sten- 
murar finns utmed vägen som har karaktär av fägata. 
 
Mestadels är fältskiktet fortfarande ganska fattigt på hävdgynnade gräsmarksväxter. 
Kvävegynnade arter som hundäxing, stora daggkåpor, rölleka, liksom arter som gynnas 
av viss ohävd som fyrkantig johannesört, är vanliga. Mycket mera sparsamt förekom- 
mer stor och liten blåklocka, rödkämpar, sommarfibbla och gullviva. Väddklint är dock 
påfallande vanlig i betesmarkerna. 
 
Den finaste floran finns utmed stenar, stenmurar, gamla körvägar och diverse odlings- 
hinder. Så finns t.ex. ett litet bestånd av solvända utmed den gamla körvägen ovanför 
läget för Björsgården. Även arter som gökärt, brudbröd och blodnäva hittar man mest 
vid sådana i äldre tid ej åkerbrukade avsnitt. 
 
Längre upp mot den skogklädda sluttningen finns en zon med finare gräsmarksflora. 
Här är visserligen skogsklöver en besvärlig art men här finns också arter som brud- 
bröd, kungsmynta, bergmynta, buskviol, piggstarr, väddklint, darrgräs, ängshavre och 
rödklint. 
 
En del asp finns i skogsbrynet och bör bekämpas. 
 
Längre mot norr finns i smalare zoner naturbetesmarker som i stort sett aldrig varit gam- 
mal åker. Träd och buskskiktet är här tätare och artrikare med arter som tall, oxel, björk, 
asp och vissa exemplar av hägg, körsbär och vildapel. Av buskarna dominerar hassel 
och nypon men här finns också hagtorn, en och skogstry. 
 
Till större delen finns här en fin om än något skuggpåverkad gräsmarksflora. Arter som 
vårbrodd, ängshavre, darrgräs, ljung, ängsvädd, gullviva, bockrot, brudbröd, gökärt, stor 
och liten blåklocka, låsbräken, slåttergubbe, prästkrage och ängsskallra finns i dessa be- 
tesmarker. 
 
Kraftledningen löper utefter hela denna zonen och här företas regelbundna röjningar av 
buskar och träd, vilket gynnat brynväxter och vissa gräsmarksväxter. 
 
Bedömning 
 
Detta område har stor betydelse för landskapsbildens utseende söder om Skultorp upp 
mot Billingen. Sammantaget finns här en stor potential att genom hävd arbeta fram 
stora arealer med biologiskt värdefull naturbetesmark. 
 
En övergripande målsättning i detta betade område bör vara att 
 
1) förbättra brynet mot den skogklädda branten så att blommande träd och buskar samt 
enbuskar ökar. 
 
2) öka mängden hävdgynnade arter i de öppna betesmarkerna genom hårdare bete, slåt- 
ter och gräsbränning. 
 
De nedre och ytmässigt helt dominerande delarna bör hävdas intensivare. Vissa delar har 
ej betats de senaste åren vilket är helt oacceptabelt. Bränning av gammalt gräs tidigt på 
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våren i kombination med något års slåtter (lätt att slå maskinellt med slåtterbalk om ste- 
narna utmärks) skulle vara en bra åtgärd innan bete regelmässigt blir den enda hävdfor- 
men. 
 
 
8. Kullabolets naturreservat 
 
Beskrivning 
 
I de norra delarna av den betade sluttningen söder om Skultorp finns en långsträckt kulle 
med naturbetesmark. Till största delen har denna inte varit uppodlad men väl ingått i äl- 
dre tiders slåttermarker. Denna del är naturreservat sedan 1964. 
 
Kullen är klädd med enbuskar, lite hasselbuskar, glest med oxel, tall, körsbär och andra 
träd. 
 
Här finns en mycket fin torrängsflora men också fina avsnitt med friskäng. Av torrängs- 
växterna kan nämnas lundtrav, darrgräs, vårstarr, jordtistel, klasefibbla, brudbröd, sol- 
vända, tjärblomster, slåtterfibbla, vildlin, gullviva, backsippa, knölsmörblomma och tim- 
jan. På lite friskare mark påträffas slåttergubbe, låsbräken, grönvit nattviol, jungfrulin 
och ormrot. Bland kärlväxterna är det dock fältgentianan som är den ovanligaste arten i 
detta område. 
 
I betesmarkerna finns också ett stort antal intressanta gräsmarkssvampar, varav flera röd- 
listade arter. 
 
Bedömning 
 
Naturreservatet Kullabolet har den värdefullaste gräsmarksfloran i hela det inventerade 
området. Det ska ses som en refug varifrån arter kan sprida sig till andra delar av betes- 
markerna söder om Skultorp. Det är således viktigt att detta område är högst prioriterat 
när det gäller skötsel. Det rar inte tillåtas växa igen eller hamna i dålig hävd. 
 
 
9. Betesmarker ovanför Skultorp 
 
Beskrivning 
 
Detta delområde hyser en av de äldsta ägovägarna i området. Det är den smala väg som 
leder från Skultorps bytomt upp till Skultorps nabbe och delar det här beskrivna delom- 
rådet i två delar. Vägen har i äldre tid vant en viktig körsloväg för timmer, ved och and- 
ra skogsprodukter från Billingens kronoallmänning. Säkert har den också fungerat som 
fägata for djuren som betade på Billingens platå. 
 
Norr om ägovägen upp till Skultorps nabbe finns ett större öppet men ohävdat område 
som förr var en gammal åker. Åkern odlades upp efter skiftet då den ej är med på skif- 
teskartan men väl på den gamla ekonomiska kartan från 1878-82. 
 
Efter att ha övergivits som åkermark, kanske i mitten av detta århundrade, övergick den 
i betesmark. Som åker måste den ha varit mager, då den utgörs av torr mark, med lerskif- 
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ferklapper som ställvis går i dagen. Floran domineras av ohävdsarter och kvävegynna- 
de arter som hundäxing, knylhavre, rölleka och storvuxna daggkåpor. Men här finns 
också arter som väddklint, liten blåklocka och buskviol som tyder på att det finns gräs- 
marksarter som väntar på bättre hävd. En del buskar har vandrat in på de gamla åkrar- 
na, t.ex. nypon och getapel. Även en del träd som ask. Fågelbär och tall finns spridda. 
Mot kanten av branten nedanför Skultorps nabbe håller asksly på att breda ut sig. 
 
Utefter ägovägen upp mot Skultorps nabbe, inne i denna betesmark, låg här förr ett stäl- 
le, på kartan märkt Billingsberg men bland äldre Skultorpsbor vanligen kallat ”Smörjels”. 
Utmed fägatan finns här syrén och snöbär. 
 
En stig löper mot norr genom denna gräsmark under kraftledningen. 
 
Längre mot nordost under kraftledningsgatan finns marker, av typen igenväxande be- 
tesmark. Här finns i kanterna äldre träd av körsbär och björk. Markfloran domineras 
av arter karakteristiska för gräsmarker i igenväxning som skogsklöver, fyrkantig johan- 
nesört, storbladiga daggkåpor, hundäxing och häckvicker. 
 
Nedanför den gamla åkern finns en markerad terrasskant. Här är resterna efter en rikare 
gräsmarksflora bättre med arter som knägräs, getväppling, gullviva, vitmåra, käringtand, 
backsippa och brudbröd. Brynväxter som buskviol, sötvedel, småborre och piggstarr 
finns också. Här finns enbuskar, nypon och andra blommande buskar samt vackra oxlar 
och fågelbärsträd. Terrasskanten är bitvis igenvuxen med träd som lönn, asksly, alm, 
rönn, klibbal och björk. I dessa skuggiga partier finns en del lundväxter som blåsippa, 
stinksyska, trolldruva och myskmadra. Ett dike i nederkanten av terrasskanten bildar 
gräns mot gamla åkrar längre ner, En gammal jordkällare finns nära Skultorps gamla 
bytomt. I de norra delarna mynnar flera källor och här finns ett par större brunnar som 
fortfarande bidrar till Skultorps vattenförsörjning. 
 
Nordväst om fastigheten Skultorp 1:49 fortsätter terrasskanten. Nedom den gamla kör- 
vägen från den gamla silitfabriken till lerskiffertäkten i Skultorps nabbe finns en min- 
dre tipp av lerskifferavfall. I övrigt är sluttningen norr om denna fastighet en långt gån- 
gen igenväxningsmark med små rösen och gamla körsbärsträd.  
 
Norr om den ovan nämnda fastigheten finns gamla åkrar och en stig som korsar körvä- 
gen till lerskifferbrottet. Denna del är ett vackert exempel på igenvuxet småskaligt od- 
lingslandskap. Aspar, klibbalar, askar och björk tränger upp på gamla åkrar och slåtter- 
marker. 
 
Söder om ägovägen upp mot Skultorps nabbe finns en gammal åker som är välbetad 
av nötkreatur, Här har hävdgynnade växter en helt annan ställning och man noterar 
t.ex. ögontröst, gråfibbla, liten blåklocka, darrgräs, vanlig johannesört, knägräs, bock- 
rot, stagg, getväppling, ljung, fårsvingel, jungfrulin, kungsmynta och på några ställen 
stora sjok med sötvedel. I vissa avsnitt finns dock kvävegynnade arter som timotej och 
kvickrot vilket inte är så konstigt då detta är gammal åker. 
 
Kraftledningarna är också här dragna över betesmarkerna. 
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Utmed vägen upp till nabben finns en rad hamlade oxlar och någon hamlad ask. I ägo- 
vägen går lerskiffern i dagen. 
 
Bedömning 
 
De marker som innefattas i detta delområde har stort värde från såväl naturvårdssynpunkt, 
kulturhistorisk, landskapsbildsmässig och social synpunkt. 
 
Det är mycket viktigt att markerna norr om ägovägen upp till Skultorps nabbe ånyo betas. 
En del slyröjningar behöver företas i den norra delen. Det är viktigt att man handskas för- 
siktigt med trädskiktet i de nedre delarna, på odlingsterrassen. Här finns en del gamla ox- 
lar och fågelbär som är värda att bevaras, liksom små enbuskmarker och rena lundmiljöer. 
De delar som utgörs av blockmaterial och massor från lerskiffertäkten, längst i nordväst, 
bör ej innefattas i betesmarken. 
 
På nordsidan av vägen upp till Nabben finns längre ner en rad unga oxlar och någon ask 
som väntar på att nyhamlas och frihuggas. En del tall norr om vägen kan tas bort. 
 
 
10. Lövsluttningar runt den gamla silitfabriken 
 
Beskrivning 
 
Strax söder om järnvägsbron över Risängsbäcken ligger en större industrifastighet med 
en hög betongbyggnad. Den omges av lummig lövskog på terräng med ganska hög lut- 
ning. 
 
Ovanför industrifastigheten, i riktning mot Skultorps nabbe, finns en lund av medelgrov 
klibbal och tämligen grov alm. Skogen är delvis gallrad och det gäller framför allt den 
del som hör till själva industrifastigheten. Denna del är utpräglat lundartad med ett glest 
fältskikt av t.ex. ängsfräken. Lundprägeln märks mest i bottenskiktet med mossor av t.ex. 
släktet Eurhynchium samt genom förekomsten av en del ovanliga marksvampar. 
 
Ovanför körvägen, som leder i sydvästlig riktning från industrifastigheten till lerskiffer- 
brottet nedanför Skultorps nabbe, finns en högvuxen lövskog av asp, björk och någon 
alm. Här finns gott om lågor av framför allt asp. På lågor av ask noterades här vit vedfin- 
gersvamp (Lentaria epichnoa) och på lågor av sälg naftalinskinn (Scytinostroma porten-
tosum). I fältskiktet noterades här kransrams. 
 
Norr om industrifastigheten sluttar terrängen brant ned mot Risängsbäcken. I denna har 
en del avfall, gamla spisar, byggavfall m.m. tippats. 
 
På andra sidan bäcken finns rester av Henes gamla odlingslandskap med spår av igen- 
växande små åkrar, rosen och stenmurar. Björk och hassel ar viktiga vedväxter här. 
 
Kraftledningsgatan väster om industrifastigheten täcks i de nedre delarna av ogenom- 
trängligt sly av ask, alm, asp och hassel. Elledningarna hänger här relativt lågt och till- 
sammans med de goda markförhållandena torde detta medföra ofta återkommande be- 
hov av röjningar. 
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Risängsbäcken korsas här av järnvägsbron. Under denna har en spång byggts som för- 
binder stigsystem på ömse sidor av järnvägen. En stig från industrifastigheten leder 
mot kraftledningsgatan och vidare till Billingsluttningens skogar ovanför golfbanan. 
 
Bedömning 
 
I huvudsak bör dessa marker lämnas åt fri utveckling. Vägar och stigar bör underhållas. 
Markerna norr om Risängsbäcken kan öppnas upp något för att synliggöra de gamla od- 
lingarna och kulturspåren. 
 
För att förhindra ytterligare tippning av avfall ned i sluttningen mot Risängsbäcken från 
grusplanen bakom den gamla silitfabriken bör ett högt stängsel sättas upp. 
 
 
11. Risängsbäckens ravin i Skultorp 
 
Beskrivning 
 
Mitt i Skultorps samhälle mellan järnvägen och riksväg 48 rinner Risängsbäcken fram 
i en djup lövklädd ravin. 
 
Trädskiktet i ravinen är i de inre delarna högväxt och grovt. Asken ger en vacker lund- 
karaktär åt ravinen men också klibbal och alm bidrar till detta. I de nedre delarna mot 
dammen finns också körsbär, ek och rönn. Sälg förekommer i de sydvästra delarna ett 
stycke upp på sluttningen. Längst i nordväst, där ravinen övergår i en brant mot en åker, 
finns en torrare ek- och björkskog. Några träd med hamlingsspår har ej hittats i ravinen 
men socklar vid basen av en del askar tyder på att de är gamla. 
 
En grund damm finns strax innan Risängsbäcken (Knipplabrobäcken) rinner under riks- 
väg 48. I och i kanten av dammen finns strand- och våtmarksväxter som stor igelknopp, 
vanligt mannagräs och skogssäv. I bäcken finns bäckveronika. 
 
Ett område norr om dammen slås av kommunen och är en gräsmatteyta. En odling av 
kryddväxter, örter och diverse blommor finns i anslutning till denna gräsmatta. 
 
Vegetationen i övrigt runt dammen och upp mot sluttningen till angränsande gator och 
vägar domineras av ruderatväxter och kvävegynnad vegetation. Nässlor, kvickrot och 
stora bestånd av jättebalsamin finns t.ex. här. In mot skogskanten finns också blekbalsa- 
min. 
 
I de södra, sydvästra och västra delarna av ravinen mynnar ett antal källor. En källmyn- 
ning är tydlig och har stensatts med cementringar. Vattenflödet är här ymnigt och en 
källbäck fyller här på Risängsbäckens vattenflöde. I den steniga källbäcken pågår kalk- 
tuffbildning på flera ställen. Kalktuffmossa (Palustriella commutata) förekommer rik- 
ligt, bäckbräsma något mindre rikligt. De övriga källpåverkade partierna är mera diffu- 
sa. Skärmstarr är en viktig art i dessa delar. 
 
På planare mark ovanför ravinen finns i alla riktningar villabebyggelse. Särskilt söder 
om ravinen finns tippar av trädgårdsavfall i anslutning till bebyggelsen. Sydspetsen av 
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Där Risängsbäcken rinner under järnvägen byter den namn till Hallabrobäcken. 
 Vattendraget kantas här av glesa rader med klibbal. Foto Peter Wase. 
 
 
en gammal åker finns mellan ravinen och villabebyggelsen på den norra sidan. En del 
torrängsväxter har vandrat ut på den gamla åkern. 
 
Själva Risängsbäcken (Knipplabrobäcken, Hallabrobäcken) har en stenig botten. Res- 
ter efter ett dammfäste finns knappt hundra meter ovanför dammen. Här låg för unge- 
fär hundra år sedan en liten kvarn. 
 
Lundväxter som skogsbingel, kransrams, storrams, stinksyska, myskmadra, hässlekloc- 
ka, tandrot, m.m. finns i stora delar av ravinen. Här finns också trivialare arter som 
kirskål, majbräken, harkål och hundkäx. I fuktigare partier är älggräs ett viktigt inslag. 
 
En stig finns på den östra sidan av Risängsbäcken i hela ravinen. Den ansluter till den 
gamla vägen mellan Skultorp och Hene byar närmare järnvägen. En gammal häll bildar 
bro över Hallabrobäcken. Denna väg är markerad på alla konsulterade äldre kartor och 
är sannolikt mycket gammal. 
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Den gamla vägen mellan Skultorps och Hene byar finns fortfarande väl bevarad där 
 det gamla torpet Hallabron en gång låg. Foto Peter Wase. 
 
 
I de övre, västra delarna öppnar sig ravinen och här finns ett antal mindre åkerlappar 
med vall. Mot järnvägen finns också kantzoner som är rester efter äldre åkermark. Här 
låg förr torpet Hallabron. På de gamla åkerlapparna runt det f.d. Hallabron håller kärl- 
växtfloran på att bli rikare då de ej plöjts på många år. Söder om Hallabrobäcken finns 
också en mindre åker ovanför den gamla vägen mellan Skultorps och Hene byar. Alla 
dessa åkerlappar har samma form som de hade vid storskiftet för ca 200 år sedan. På 
nedsidan av den gamla vägen har gallringar gjorts i trädskiktet och här finns högväxt 
gräs- och fuktängsvegetation. 
 
Bedömning 
 
Skultorpsravinen är en värdefull naturmiljö mitt i tätortsbebyggelsen. Det är viktigt att 
lövlunden får utvecklas vidare till större skoglig mognad. Detta innebär att träden åld- 
ras och att större mängder död ved utvecklas i beståndet. 
 
Åkrar och halvöppen mark runt Hallabron bör hållas öppna på lämpligt sätt. Slåtter bör 
ske av åkrarna. Detta är en värdefull kulturmiljö och är den enda kvarvarande delen av 
det äldre odlingslandskapet öster om järnvägen i ett i övrigt bebyggt och hårdexploate- 
rat område. 
 
Trädbeståndet uppe på sluttningen upp mot bebyggelsen vid Hallabron bör kunna gall- 
ras ut varvid vackra ekar och björkar samt några blommande träd sparas. 
 
Dammen med omgivningar bör skötas så att den norra delen fortsättningsvis sköts som 
gräsmatta omfattande en något större yta än idag. Tre sittgrupper bör placeras ut här. 
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Vegetationen i anslutning till gräsytan bör slås med viss regelbundenhet så att den nu- 
varande höga vegetationen av kvävegynnade växter minskar. Örtagården norr om 
gräsytan bör kunna vara kvar. 
 
Stigsystemen bör hållas i skick så att området också väl fungerar som närströvområde. 
Detta inkluderar viss gallring av skogen för att öka sikten i de nedre delarna nära dam- 
men. I de övre delarna bör sådana åtgärder utföras mycket mera sparsamt och inskrän- 
ka sig till att hålla stigen och bäcken ren från nedfallna stammar. 
 
 
12. Alsumpskog utmed Risängsbäcken 
 
Beskrivning 
 
Hene-Skultorps-områdets största alsumpskog finns där Bergsbäcken rinner samman 
med Risängsbäcken. Området är ganska flackt men alskogstypen bör ändå klassas som 
alsumpskog av översilnings-typ. Enda undantaget är ett mindre område i nordväst, 
omedelbart öster om golfbanan. Här finns ett blött alkärr med bunkestarr och glest 
stående alar. 
 
Trädskiktet domineras helt av klibbal. Ibland är dessa ställda i grupper uppkomna som 
stubbskott efter avverkning. Lika ofta är träden stående en och en. Skogen är ganska 
högväxt och tämligen grov men torde inte vara anmärkningsvärt gammal. 
 
Näringsförhållandena är nämligen utomordentligt goda. Utöver klibbal finns ett ganska 
stort inslag av grov ask. Björk, sälg och hägg förekommer enstaka. 
 
Fältskiktet är högt av framför allt älgört men också lundelm och rörflen. 
 
Genom att skogen ej skötts på lång tid så håller den på att utveckla ökande mängder 
död ved. Förekomsten av död ved är dock inte på långt när så rik som uppe i Billing- 
branterna. 
 
Risängsbäcken rinner här i lite djupare jordlager och en del djuphålor finns. 
 
Bedömning 
 
Detta är det största klibbaisbeståndet i Hene-Skultorps-området. Hela området bör 
lämnas till fri utveckling.. Det har stor potential som skapare av död ved. Området 
är viktigt för faunan i och intill Risängsbäcken. 
 
 
13. Risängsbäckens dalgång nedströms Risängen 
 
Beskrivning 
 
Risängsbäcken kantas utefter en nästan kilometerlång sträcka av äldre lövskog och bland- 
skog. Bäcken rinner i svag lutning och har mestadels en ganska stenig botten. Det är gott 
om elritsa i bäcken. Bäcknejonöga och bäcköring lär också finnas ända hit upp. 
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Beståndet utmed bäckdalen gränsar i väster och sydväst till golfbanan. I kantzonen mot 
golfbanan har trädskiktet glesats ut men kanten har mestadels inte brynkaraktär, snara- 
re kan den beskrivas som en hage eller park som tätnar till skog. På något ställe utgörs 
denna kantzon av ung igenväxningsskog med björk, klibbal och sälg. I nordost gränsar 
beståndet till ängsgranskogen söder om Hene samt en flik av golfbanan. En grusväg 
för golfarna korsar dalgången i mitten av detta bestånd. 
 
I bäckdalen dominerar grov klibbal stora partier men björk, gran och ask är viktiga in- 
slag. Ek och alm finns lite högre upp på sluttningarna. I beståndet finns det ganska gott 
om död ved. Markfloran är rik på lundväxter som kransrams, storrams, myskmadra, 
stinksyska och skogsbingel. 
 
I kanterna mot golfbanan finns en del skräpväxter som hundäxing, hundkäx, timotej 
och nejlikrot. En del gräsmarksväxter som väddklint, brudborste, strätta m.m. skulle 
gynnas om dessa kantzoner slogs med skärande verktyg sent på vegetationsperioden. 
 
I de sydöstra delarna, i kantzonen till den del av golfbanan som skär in i skogen, finns 
rester av ett gammalt kulturlandskap. Här finns ett större antal gamla odlingsrösen in- 
till vilka det växer hasselbuketter, björk, ask och ek. I fältskiktet utanför rösena växer 
lungört, ängsfräken, skogsbingel, gökärt, storrams, rödblära och stinksyska. 
 
De gamla rösena tillhör sannolikt ett mycket gammalt odlingssystem då kartorna un- 
der såväl storskiftet som laga skiftet antyder att här till största delen var en beteshage 
(”Kohagen” och ”Hästhagen”), således ej åker. 
 
Bedömning 
 
Ett skogsområde omslutande ett vattendrag bildar här en värdefull kombination. 
 
I stort sett bör området lämnas till fri utveckling. Gränsen mellan golf bana och natur- 
reservat bör dras så att det som är helt öppen mark eller mycket glest trädklätt tillhör 
golfbanan och trädklädd mark, inklusive brynen, tillhör naturreservatet, Kantzonerna 
mot golfbanan bör dock skötas så att en så rik övergångszon som möjligt skapas. Det- 
ta innebär att ruffen bör i så stor utsträckning som möjligt slås med skärande verktyg 
en gång sent på året. Kantzonen från ruffen till sluten skog bör skötas så att god varia- 
tion av träd och buskar erhålls och att blommande arter gynnas. Målsättningen bör ut- 
efter mer än hälften av sträckan vara att få skogsbrynskaraktär. 
 
Här finns något gammalt skyttevärn som bör fyllas igen. Asksly bör röjas bort i denna 
del. De övre, släta partierna mellan rösena skulle kunna slås sent på säsongen. 
 
En viss röjning av yngre träd runt de gamla rösena mot golfbanan skulle framhäva 
dessa. Här bör blommande träd, ek och hasselbuskar sparas. 
 
 
14. Ängsgranskog söder om f.d. Hene herrgård 
 
Beskrivning 
 
Några hundra meter söder om läget för den nu rivna Hene herrgård finns en mycket fin 
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ängsgranskog. Den ligger i det inventerade områdets vackraste exempel på. Kameland- 
skap. Terrängen är mycket kuperad även om höjdskillnaderna sällan överstiger 25 m. 
Grov och högväxt gran dominerar större delen av skogen. Inslaget av ek och björk är 
stort. Vissa av ekarna är ganska grova och gamla. Dessa har en viss vidkronighet och 
har vuxit upp i ett öppnare landskap. Även av gran finns exemplar som har karaktär av 
hagmarksgran. Utöver dessa lövträd finns sälg, tall, någon asp, ask och alm samt ett 
ganska välutvecklat buskskikt av hassel och lite skogstry. På den gamla ekonomiska 
kartan från 1878-1882 anges skogen i denna del bestå av barrskog varför kontinuiteten 
av uppvuxen barrdominerad skog är minst 100 år gammal. Myrstackarna i skogen är 
påfallande stora och talrika. 
 
Fältskiktet utgörs av en mosaik av lundflora och frisk örttyp. I områden med lundflora 
finns lundstjärnblomma, rödblära, lundbräsma, skogsbingel, myskmadra och stinksyska. 
I områden med mindre kalkpräglad flora är skogsviol, harsyra och skogssallat vanliga. 
Desmeknopp förekommer tämligen rikligt i skogen. 
 
Inne i skogen finns små rösen, påminnande om så kallade hackerör. I området finns 
också registrerade fornlämningar i form av stensättningar. 
 
En rik svampflora, typisk för kalkrika barrskogar, finns i ängsgranskogen. 
 
Såväl äldre stigar och äldre ägovägar som spår av militära bandfordon finns i skogen. 
 
Bedömning 
 
Sammanfattningsvis är detta en av länets finaste ängsgranskogar. Marksvampfloran 
har visat sig vara mycket intressant. 
 
Skogen bör lämnas till fri utveckling. 
 
 
15. Betesmarker med skog sydöst om f.d. Hene herrgård 
 
Beskrivning 
 
Ett stort område söder och sydöst om f.d. Hene herrgård betas av nötkreatur. Ungefär 
hälften av betesmarkerna är öppen betesmark och den andra halvan är skogklädd. De 
öppna delarna är huvudsakligen gammal åkermark utan värdefull gräsmarksflora. De 
skogklädda delarna ligger på starkt kuperad mark av kamestyp. Dungar av lövträd 
finns också på småkullar ute idet öppna beteslandskapet. I de östra och södra delarna 
finns stora sår i terrängen efter körningar med militära bandfordon, Även inne i skogen, 
på höjder och ryggar finns körskador av militära fordon. 
 
I de centrala delarna av området finns en höjd som höjer sig uppemot 40 meter över de 
öppna betesmarkerna. 
 
Ett par stora kraftledningar är dragna genom de östra delarna. Under dessa finns ung- 
skog eller sly av alm, asp, ask, björk och hassel. 
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I området finns flera djupa, våta sänkor. I dessa dödisgropar finns klibbal, björk och 
viden. Sänkorna saknar ytlig avrinning och skulle kunna karakteriseras som glupar. 
 
Betesfållan når i den södra och nordvästra delen Risängsbäcken där betesdjuren såle- 
des har vatten. 
 
Dungarna på kullarna i betesfållan närmast läget för Hene herrgård utgörs i ena fallet 
av högväxt alm med inslag av björk samt hassel i buskskiktet. Här finns resterna av 
en gammal jordkällare. Den andra kullen domineras av ek och björk och med mindre 
tätt buskskikt av hassel. 
 
Mot skogskanten i betesfållans nordvästra del finns en del högvuxen alm, samt björk 
och sälg. Mot järnvägen finns en del dungar där ek är ett betydelsefullt inslag. 
 
Skogsmarkerna i beteshagen utgörs delvis av ganska grov ängsgranskog. Inslaget av 
björk, ek, alm, sälg och asp är dock stort. Markfloran är genomgående av örttyp men 
betet gör naturligtvis att många lundväxter inte utvecklas på samma sätt som i övriga 
delar. 
 
Några hyggen i denna del har resulterat i tät ungskog och sly på ett par ställen, bl. a. 
uppe på ett höjdparti. 
 
Brynvegetationen av blommande träd och buskar är i stora delar av betesmarkerna då- 
ligt utvecklad. Enda undantaget är de delar som gränsar mot golfbanan i sydväst. Här 
finns dungar och kantzoner med gott om fågelbär, sälg, hägg och sälg. I många fall har 
blommande träd och buskar för ett antal år sedan huggits ned i kanterna mot skogsmar- 
kerna på ett okänsligt sätt. 
 
Bedömning 
 
Partier med ängsgranskog och kalkrik blandskog gör även detta till ett värdefullt områ- 
de. Vissa barrskogspartier liknar den stora ängsgranskogen i område 14 och är på väg 
att fa samma naturvärden, Detta område är också den enda betade skogen i hela inven- 
teringsområdet. Såväl lundväxter som en rik marksvampflora finns i de skogsklädda 
delarna. 
 
Områdena omedelbart Ö om golfbanan är kulturhistoriskt intressanta rester av odlings- 
landskapet Kullagärdet. 
 
För att få variation i markanvändningen och hålla gräsmarkerna öppna är fortsatt betes- 
drift viktigt i hela denna del. 
 
På sikt bör ett variationsrikt bryn återskapas i kantzonerna mot den öppna betesmarken. 
Det är viktigt att betet tillåts nå Risängsbäcken på ett par platser för att kunna tillgodose 
betesdjurens behov av vatten. Detta sker idag i den nordvästra respektive södra delen av 
betesfållan. 
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16. Lövmarker runt f.d. Hene herrgård 
 
Beskrivning 
 
Hene herrgård anlades 1847 (Heneskog 1875). Den revs drygt hundratjugo år senare. 
Kvar finns åtskilliga träd från en herrgårdspark som kan antas ha anlagts vid denna 
tid. Gården låg i kanten av ett väl utvecklat kamelandskap. I det omedelbara grann- 
skapet finns gott om kullar, sänkor och åsryggar. 
 
Där bebyggelsen tidigare legat är idag ytor med i stort sett öppen mark. Öppen mark 
finns också längst i norr mot naturreservatet Getaryggen samt på gammal åkermark 
öster om gårdsläget. I nordostlig riktning från läget för herrgården anläggs för närva- 
rande ett bostadsområde. 
 
En vägslinga leder in i den tidigare bebyggda delen på ungefär samma sätt som i äl- 
dre dagar. Ett antal husgrunder finns kvar. Ganska mycket bråte - gamla cyklar, spi- 
sar, plåtskåp, plåthinkar, m.m. - ligger inom en radie av 150 m från den gamla herr- 
gården. 
 
Nära platsen för Hene herrgårds tidigare bebyggelse finns syréngrupper, trädrader 
och förvuxna hagtornshäckar, parkträd av lind och alm liksom äppelträd. 
 
De gamla tomterna är idag bevuxna med skräpvegetation av åkertistel, nässla, hund- 
äxing och allehanda kvävegynnade växter. 
 
Ett stycke från den gamla herrgårdstomten finns närmast en lund. Denna sträcker sig 
ända fram till de nya tomterna i det nya bostadsområdet i nordost. Träden är högvux- 
na och grova och utgörs av ek, lind, alm, ask och björk. I fältskiktet finns en rad örter 
som rödblära, skogsbingel, trolldruva, myskmadra, nästrot och lungört. Hässleklockan 
täcker stora ytor. 
 
Nordväst om tomten finns en hög kulle. Trädskiktet domineras av alm, äldre ek, med 
inslag av hägg, fågelbär, rönn, sälg, någon tall samt döda granar och björkar. En för- 
siktig frihuggning av tall och ek varvid främst rönn och alm tas bort skulle vara bra 
här. 
 
Längre mot nordväst fortsätter den kulliga terrängen med grov och högväxt tall, gran 
och björk på kullarna. Längst i nordväst är aspen ett påtagligt inslag och här finns gott 
om lågor. I svackor finns yngre träd av sälg, ek, rönn och asp. En gammal jordkällare 
finns vid torpet Ängsstugan. 
 
Nordnordväst om Hene gamla herrgårdspark finns tre våta sänkor. I dessa finns klibb- 
alkärr. Klibbalarna är genomgående gamla och grova och har bildat vackra socklar. 
Några partier i de västra delarna är sumpskog av översilnings-typ med gott om skärm- 
starr och någon bäckbräsma i de blötaste avsnitten. Rankstarr och blåsstarr finns i 
själva kärret. Ganska mycket bråte finns i och kring kärren. Det är dels plåt och annat 
från tiden då Hene herrgård ännu ej rivits och frigolit och plankbitar från barns nutida 
lekar. 
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Längre mot norr finns tidigare öppna marker, äldre åkermark, som i varierande grad 
vuxit igen. Längst i norr mot Getaryggen finns en öppen gräsmark. Enstaka björkar, 
fågelbär, ekar och nyponsnår utgör lignoserna. Markfloran är ganska fattig på gräs- 
marksväxter. Närmast Getaryggen finns stora kirskålsbestånd. Här har tidigare ett 
torp legat men husgrunderna är otydliga. Närmare Hene herrgårds tidigare park finns 
ett öppet område med enstaka unga björkar och ekar, Floran är inte särskilt upphets- 
ande för en slåtterängsinventerare men här finns några gräsmarksarter som väddklint 
och getväppling. En kulle med ek och björk och med rikligt med hassel i buskskiktet 
finns mot villabebyggelsen. 
 
Längre mot sydväst, vid Getaryggen, finns ett par gamla åkerlappar som under tre-fy- 
ra decennier vuxit igen med sälg och björk. Lundväxter som lundgröe, hässlebrodd, 
rödblära, ängsfräken, nejlikrot och skogsbingel växer här sida vid sida med arter som 
häckvicker, strätta, brudborste, gullris, nattviol och nässelklocka. I bottenskiktet do- 
minerar lundmossor. 
 
I nordkanten mot den tidigare herrgårdsparken finns en ungskog av klibbal och ask. 
Även denna ungskog är uppkommen på gammal åkermark, kanten mot parken bildas 
av en stensträng. I fältskiktet finns skogsbingel, nässla och ängsfräken. En del gamla 
häggar står utmed stensträngen. 
 
Intressantare flora har kantzonerna utmed den gamla vägen som löper utmed stenmu- 
ren i den gamla gränsen mellan Hene och de gamla torpen på mark som förr hörde 
till Klasborg. Här finns dels en lång rad blommande träd och buskar som hägg, oxel, 
rönn, fågelbär, sälg, olvon, nypon, lönn och liksom ek, ask och björk. Små fragment 
av gräsmarksflora finns också med t.ex. vitmåra. Den gamla ägovägen tycks idag va- 
ra en omtyckt vandringsväg. 
 
Runt det lilla torpet Ängsstugan finns lövskog med uppvuxna träd av ek, alm, fågel- 
bär, ask, gran och björk, Ungt sly av rönn, hassel, ask, lönn och hägg finns också. 
Lundväxter som rödblära, skogsbingel och lundgröe växer tillsammans med fukt- 
ängsväxter som brudborste och strätta samt en hel del hallon. 
 
De äldre åkermarkerna söder om det nyuppförda bostadsområdet hyser en flora med 
vissa inslag av naturlig gräsmark. Här finns t.ex. rödven, stor blåklocka, ängsklocka, 
prästkrage, väddklint, smällglim, gulmåra, skogsnoppa men också kvävegynnade 
växter som åkertistel (lite), maskros, hundkäx, vitklöver, häckvicker, grässtjärnblom- 
ma och gulsporre. I dessa gamla åkermarker finns också kullar med fornlämningar. 
 
Sydväst om vägen mellan Hene gamla herrgård och Risängen finns ett mindre löv- 
skogsområde som gränsar till goitbanan. Den västra delen är en fortsättning på Ge- 
taryggens åsbildning som planar ut i den sydöstra kanten utefter Risängsbäcken. I 
de södra delarna finns på många platser lämningar efter skjutvärn från skjutfältstiden. 
Här finns också något äldre odlingsröse samt, i sydöst, grunder efter ekonomibygg- 
nader till Hene herrgård. Större delen av området kan klassas som igenväxningsmark 
där sälg, alm, hägg, björk, med flera lövträd dominerar, På höjdryggen dominerar i 
norr medelgrov ek, ask, alm, björk och asp med ett tätt buskskikt av hassel. Skogstry 
finns också i buskskiktet, Här finns några mycket grova tallar och granar. Att här ti- 
digare funnits fler grova granar visas av ett antal grova granstubbar i denna del. Ris- 
ängsbäcken rinner utmed områdets sydvästkant. Här är klibbal och ask viktiga träd- 
slag. 
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Bedömning 
 
Detta delområde ligger kant i kant med nyuppförd villabebyggelse. Det omfattar mark 
som till stora delar varit herrgårdstomt. Här finns många stigslingor. 
 
Området har förvisso ganska stora naturvärden men intressena från de boende intill 
bör hög grad fa avgöra hur marken disponeras. Det är troligt att det finns eller kommer 
att finnas ett behov av anläggningar av olika slag för Hentorpsborna och andra Skövde- 
bor. Den gamla herrgårdstomten skulle t.ex. kunna användas som plats för friluftsgård 
eller friluftscafé med parkering som utgångspunkt för vandringar och liknande. Mer 
omfattande bebyggelsen skulle däremot skada naturvärdena och försämra närmiljön 
för de boende i villabebyggelsen intill. Min slutsats är att statliga naturvårdsmedel 
knappast kan komma ifråga för att skydda och sköta ett markområde av denna typ. I 
huvudsak bör lämplig förvaltning inom Skövde kommunen ha huvudansvaret för sköt- 
seln av den del som ligger norr om vägen till Risängen. 
 
De delar som ligger söder om denna väg bör ingå i ett reservat och lämnas till fri ut- 
veckling. 
 
Några allmänna synpunkter på skötseln: 
● Ungskogen av klibbal och ask norr om parken skulle kunna tas bort. En del askar i 
 kanten skulle kunna nyhamlas. 
 
● Det är biologiskt motiverat med bevarande av grov död ved, blommande sälg i det- 
 ta delområde. I kanten mot den nyuppförda villabebyggelsen skulle man kunna ta 
 bort en del björk och alm. Lägg död ved i högar (vissa med grov, andra med klen 
 ved) om den döda veden är i vägen för arbeten i beståndet/parken. 
 
● Slåtter av öppen mark utan tillförsel av konstgödsel skulle kunna göra floran i såda- 
 na avsnitt ännu blomrikare. 
 
● En rimlig målsättning med björk- och sälgskogen mot Getaryggen skulle kunna va- 
 ra att skapa en slags björkhage varvid alla sälgar tas bort liksom hälften av björkar- 
 na. 
 
● Alkärren bör kunna lämnas utan åtgärd. 
 
● Allt skräp från Hene herrgård bör städas bort. 
 
 
17. Kanten av diabasplatån mellan Skultorps nabbe och Simsjövägen 
 
Beskrivning 
 
Detta långsmala delområde omfattar mer än en och en halv kilometer diabaskant från 
Skultorps nabbe till Simsjövägen. Själva branten omfattas ej av detta delområde. Ut- 
med kanten finns spridda ett antal diabaspelare, varifrån man har milsvid utsikt öster- 
ut. Branten är för vanliga vandrare helt oforcerbar utefter en kilometer lång sträcka 
längst i norr. 
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Längst i norr finns utmed själva kanten ett antal ganska gamla tallar, granar, aspar och 
björkar. Några tiotal meter in från kanten vidtar gallrad och skött granskog i åldern 
55 år. I denna skog finns en del stickvägar. Något hundratal meter mot söder är skogen 
innanför diabaskanten äldre men fortfarande grandominerad. 
 
En knapp kilometer mot sydöst från Simsjövägen finns ett nyupptaget hygge. Detta 
sträcker sig, liksom de övriga hyggena längre söderut, nästan ända fram till diabaskan- 
ten. Något fler lövträd är dock lämnade. Vindfällda gamla granar (upp till 130 år) har 
också huggits upp och omhändertagits vid avverkningen. 
 
Ännu längre mot sydöst är inslaget av ädla lövträd, ek, lind, alm, ask, lönn och fågel- 
bär, avsevärt större. Träden har genomgående ganska hög ålder om ej i paritet med trä- 
den under hammaren i branten. Här utgörs terrängen på Billingeplatån innanför av kilo- 
meterlånga nästan ogenomträngliga hyggen. De flesta är planterade med gran men upp- 
slaget av lövsly är massivt. Vanligast är björk och rönn men även ask och ek är vanliga 
föryngrande lövträd. Den sydöstra halvan har också ett starkt uppslag av hassel i busk- 
skiktet och även en del skogstry. Buskar som brakved, druvfläder och olvon förekom- 
mer också. 
 
Flera bäckar rinner ut över diabaskanten och bildar vattenfall. De är under den värsta 
sommartorkan i de flesta fall utan flöde. Pålitligast är vattenföringen i den nordligaste 
av bäckarna som bildar en av huvudkällbäckarna till Risängsbäcken. Denna bäck kas- 
tar sig i ett större vattenfall utför diabasbranten ned i ett stort blockmoras. 
 
En stig löper utmed diabas kanten men blir allt otydligare mot söder för att den sista 
halvkilometern knappast existera alls. 
 
Allra längst i norr och utmed kanten finns fältskikt av typiskt ristyp med frodigt blåbärs- 
ris. I kulturskogen finns barrmattor med sparsamt med kruståtel. Längre mot sydöst blir 
fältskiktet örtrikare. Redan efter några hundra meter från masten blir pipröret ett påtag- 
ligt inslag. Här finns även skogssallat, ekorrbär och harsyra som tecken på bättre närings- 
förhållanden. Ställvis finns lundväxter även ovanför diabaskrönet som storrams, skogs- 
svingel, stinksyska, hässlebrodd. 
 
På hyggena finns ett blandat fältskikt av arter som kruståtel, örnbräken, ormbunkar, 
knapptåg (fuktigare), rödven, fyrkantig johannesört, mjölkört, tillsammans med rikligt 
av hallon och enstaka brudborste. Denna flora kommer sannolikt snart att skuggas ihjäl 
av det tätnande trädskiktet. 
 
En större mast finns längst i norr. 
 
Bedömning 
 
Denna kantzon har stor betydelse för landskapsbilden. Den fina utsikten på många plat- 
ser gör att Billingeleden bör flyttas från skogsvägen några hundra meter in på platån ut till 
kanten i detta område. 
 
För att värna om de sociala värdena bör stigen rustas upp. Ny stig behöver anläggas ut- 
efter de sträckor där den helt gått igen. Kantzonen som skyddas bör vara minst 50, ställ- 
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vis 75 meter bred. Naturhänsynen vid avverkningar har i detta avseende aldrig funge- 
rat väl. Dessutom bör här anläggas i första hand lövskog, som dels är stormfastare och 
dels inte skymmer sikten i lika hög grad, i vart fall inte som vuxna träd. Det unga slyet 
mellan stigen och diabaskanten bör i de avverkade delarna röjas och gallras. All plante- 
rad gran bör tas bort. Gamla lövträd bör dock aldrig tas bort. Några tiotal meter innan- 
för stigen bör man i de planterade delarna se till att ett bestånd om hälften vardera av 
löv och gran lämnas vid röjningar och gallringar. 
 
Äldre träd bör ej tas bort utmed stigen för att öka sikten. En vandring ger tillräckligt med 
goda vyer över landskapet öster om Billingen. 
 
För att gynna vandrare och utflyktsfolk bör ett par sittgrupper anläggas utmed stigen. 
 
 
18. Billingbranten, del som ingick i skjutfältet 
 
18.1. Sluttningen runt åkern nordväst om kraftledningen 
 
Beskrivning 
 
Nedanför åkern sluttar terrängen brant ned mot Risängsbäcken. Trädskiktet är högvuxet 
och träden är grova. Många olika trädslag ingår, t.ex. björk, ek, asp, alm, ask, sälg, klibb- 
al, fågelbär, rönn och gran. Att utse dominant i beståndet är inte lätt. 
 
Strax ovanför åkern finns yngre lövskog. Längre upp ovanför åkern, mot Skultorps nabbe, 
finns ängsgranskog. Granarna är ganska gamla och högvuxna. 
 
Marken täcks av lundflora med inslag av arter som kransrams, blåsippa och stinksyska. 
 
Ställvis finns gott om död ved. 
 
Åkern brukas fortfarande. Ett mindre stycke längst ned är dock igenvuxen åker. 
 
Bedömning 
 
Ett viktigt avsnitt av Billingsluttningen som i stort sett bör lämnas till fri utveckling. 
Stigar och vandringsleder bör hållas öppna. Åkern kan med fördel brukas, gärna med 
växelbruk så att den ligger i vall vissa år och med bete av återväxten. 
 
 
18.2. Skogen ovanför golfbanans kafé 
 
Beskrivning 
 
Skogen ovanför golfbanan är genomgående grov och högvuxen. Genomgående finns här 
i hela beståndet mycket stora mängder av död ved. 
 
I de nedre delarna finns ganska gott om ask, sälg, ek och björk. Gran finns som inslag i 
hela beståndet. Klibbal finns på vissa översilade partier. Spridda i beståndet finns några 
exemplar av gammelek. 
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Fältskiktet är av lundfloratyp med inslag av arter som lundstjärnblomma, myskmadra, 
trolldruva, stinksyska och storrams. 
 
Snett ovanför golfbanecaféet, i västlig riktning, finns ett större kulfång byggt i terrasser. 
Dessa marker täcks idag av igenväxningsvegetation av sälg och björk med kväve- och 
störningsgynnade växter som åkertistel, kvickrot, hästhov, vass och skogsklöver. Ett my- 
kologiskt anmärkningsvärt fynd här är den nordliga ängstickan. Anmärkningsvärt är ock- 
så fyndet av kambräken. 
 
Ett par större bestånd av ängsgranskog finns i sluttningen. Det största finns högt upp i 
branten. Mängden lågor är ställvis så stor att terrängen är i stort sett oframkomlig. 
 
Kanten mot golfbanan är delvis gallrad. På ett par ställen har man därvid lyckats få fram 
brynliknande struktur genom att blommande träd och buskar bevarats. 
 
Diabasen bildar i detta avsnitt inte särskilt hög lodbrant. Man kan på flera ställen utan 
svårighet ta sig upp på diabasplatån. Branten är heller inte anmärkningsvärt blockrik. I 
de nordvästra delarna rinner en bäck upp i en sluttande liten kanjon av lerskiffer. 
 
I detta område finns en mycket rik svampflora. Främst gäller det vedsvampar men även 
bland marksvampärna finns intressanta arter. Också floran av epifyter är rik i detta av- 
snitt. 
 
Bedömning 
 
Detta är ett mycket värdefullt område och bör i stort sett lämnas till fri utveckling. De 
enda åtgärderna som är aktuella är att frihugga några gammelekar. Allt fällt virke läm- 
nas därvid kvar. 
 
En stig som förbinder stigstumpar ovanför golfbanan bör anläggas. 
 
Gränsen mellan golfbana och naturreservat bör dras så att det som är helt öppen mark 
eller mycket glest trädklätt tillhör golfbanan och trädklädd mark, inklusive brynen, till- 
hör naturreservatet. Kantzonerna mot golfbanan bör skötas så att en så rik övergångs- 
zon som möjligt skapas. Detta innebär att ruffen bör i så stor utsträckning som möjligt 
slås med skärande verktyg en gång sent på året. Kantzonen från ruffen till sluten skog 
bör skötas så att god variation av träd och buskar erhålls och att blommande arter gyn- 
nas. Målsättningen bör vara att utefter mer än hälften av sträckan få skogsbrynskarak- 
tär. 
 
18.3. Alsumpskog vid Bergsbäcken 
 
Beskrivning 
 
Bergsbäckens närmaste omgivningar täcks av en högvuxen men rätt ung klibbalsump- 
skog. På fastare mark tillkommer alm, björk, ask och, mot norr, gran. Hassel är viktig 
i buskskiktet. Detta parti är påfallande lite påverkat av tiden som militärt skjutfält. Det 
låg då mellan två kulfång eller ”gipar” som dessa kallades. 
 
I fältskiktet finns lundväxter som kransrams, skogsbingel, lundelm och skogssäv. 
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Strax ovanför bäcken finns på något ställe kalkstensklippor som går i dagen som små 
klevar. 
 
Ett intressant fynd vid bäckkanten är dunmossan (Trichocolea tomentella). 
 
I de norra delarna av detta område finns en kraftigt översilad sumpskog med marken 
täckt av skärmstarr. Jordlagret är här mycket löst och bitvis förrädiskt att gå på. I kan- 
ten av denna sumpskog, mot golfbanan, har en gallring gjorts något år tillbaka. 
 
Flera mindre bäckdråg och källdråg ansluter till Bergsbäcken i detta avsnitt. 
 
Det är viktigt att bygga upp 10-20 m breda bryn med blommande buskar och träd ut- 
med golfbanan mot skogen i sluttningen. På några ställen har sådana utglesningar och 
trädval gjorts på ett föredömligt sätt. Detta gör att grunden för en bra övergång mot 
skogen är lagd. 
 
Bedömning 
 
Ett värdefullt sumpskogsavsnitt som bör lämnas till fri utveckling. 
 
Gränsen mellan golfbana och naturreservat bör dras så att det som är helt öppen mark 
eller mycket glest trädklätt tillhör golfbanan och trädklädd mark, inklusive brynen, till- 
hör naturreservatet. Kantzonerna mot goitbanan bör skötas så att en så rik övergångs- 
zon som möjligt skapas. Detta innebär att ruffen bör i så stor utsträckning som möjligt 
slås med skärande verktyg en gång sent på året. Kantzonen från ruffen till sluten skog 
bör skötas så att god variation av träd och buskar erhålls och att blommande arter gyn- 
nas. Målsättningen bör utefter mer än hälften av sträckan att få skogsbrynskaraktär. 
 
 
18.4. De nordligaste delarna av skjutbanebranten 
 
Beskrivning 
 
Detta delområde omfattar den norra delen av den del av Billingsluttningen som hörde 
till Hene skjutfält. 
 
Den södra delen är ganska bred och gränsar mot ungskog hörande till ett kulfång. Ut- 
med ett längre stycke mot norr är den skogklädda zonen endast hundra till hundrafem- 
tio meter bred. Skjutfältsaktiviterna har också satt stora spår på många ställen. Framför 
allt genom att terrassformiga kulfång har anlagts. Kulrangen täcks av ung sälg, björk, 
klibbal och på något ställe gran. 
 
Mellan dessa kulrangsterrasser finns bestånd av äldre skog av löv- eller ängsgranskog. 
Lövet bildas av sälg, alm, klibbal, fågelbär och ask. 1 dessa bestånd finns gott om död 
ved. 
 
En intressant miljö är en liten, starkt sluttande kanjon i lerskiffern som en bäck erode- 
rat fram. 
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Ett stort område i Billingsluttningen ar helt lönndominerat, huvudsakligen av medel- 
grov lönn. Vissa äldre lönnar och några gammelekar finns i beståndet. 
 
Norr om detta lönnbestånd vidtar ett litet område som är en igenvuxen löväng. Här finns 
några grova träd av alm och ask med hamlingsspår. Också yngre ask, alm, björk, klibbal 
och gran finns i denna del. 
 
Uppe i sluttningen finns mera orörd skog av ek, lind, lönn, gran och ask. En avbruten, 
men ännu levande, jätteask finns vid diabasbranten. 
 
I kulfången finns kvävegynnad igenväxningsvegetation i fältskiktet medan lundfloran 
dominerar den äldre, mer opåverkade lövskogen. Skogsvicker kan nämnas härifrån då 
den annars är ovanlig i området. Vårärt, skogsbingel, trolldruva och myskmadra är an- 
dra arter som finns i de äldre bestånden. 
 
Såväl svamp- som epi1ytflora är mycket rik med flera rödlistade och sällsynta arter. Av 
de mera noggrant genomgångna delområdena har detta de flesta ovanliga arterna. 
 
Bedömning 
 
Ett mycket värdefullt avsnitt. 
 
Hela området bör i huvudsak lämnas till fri utveckling. De enda åtgärderna som kan 
komma i fråga är frihuggning av några gammelekar. 
 
Stigsystem bör anläggas som binder ihop stigstumparna ovanför golfbanan. 
 
Kantzonerna mot golfbanan bör skötas så att en så rik övergångszon som möjligt skapas. 
Detta innebär att ruffen bör i så stor utsträckning som möjligt slås med skärande verktyg 
en gång sent på året. Kantzonen från ruffen till sluten skog bör skötas så att god variation 
av träd och buskar erhålls och att blommande arter gynnas. Målsättningen bör utefter 
mer än hälften av sträckan att f skogsbrynskaraktär. 
 
 
19. Billingbranten, norra delen upp till Simsjövägen 
 
Beskrivning 
 
Den del av Billingbranten som ej hörde till Hene skjutfält har den mäktigaste diabas- 
branten. 
 
Denna nordliga del är också den i särklass blockrikaste. En talusbrant följer sluttningen 
större delen av detta parti. 
 
Ett vattenfall finns i de norra delarna där en av Risängsbäckens källbäckar kastar sig ut 
för diabasbranten. Vattenfallet slutar i ett blockmoras. 
 
Längst i norr går branten upp i en kil och möter en diabasrygg ovanför Klasborg. Här 
bildas därvid en sprickdal. 
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I dessa delar finns också militära anläggningar i anslutning till bergbranten. 
 
Ett av de viktigaste ädla lövträden högt upp i branten är lönnen. Upp i de svårtillgäng- 
ligaste partierna finns de äldsta träden med den finaste epifytfloran. Gamla lönnar finns 
ibland längre ned i sluttningen. Ett annat viktig träd som klänger i branterna är linden. 
På några ställen finns riktiga jätteexemplar. Också ask och ek finns med gamla träd. 
Granen är ett annat viktigt träd och här finns ställvis mycket gamla och grova träd. 
 
Trädskiktet är genomgående naturskogsartat i de övre delarna. Nedanför blockzonen 
finns på flera ställen dock avverkningar av olika åldrar. Se nästa delområde. 
 
Hassel och skogstry bildar ett dåligt utvecklat buskskikt. 
 
Fältskiktet är rikt på lundväxter som myskmadra, trolldruva, stinksyska, hässlebrodd, 
kransrams, lundstjärnblomma, lungört, tandrot, rödblära, vårärt, ormbär, vispstarr, 
lundbräsma, storrams, kransrams, underviol, nästrot, springkorn och lungört. De fina- 
ste bredbladiga gräsen storgröe och skogssvingel har också sina förekomster i denna 
del. Den senare förekommer rikligt utefter en lång sträcka. I de nedre delarna av slutt- 
ningen finns strutbräken. 
 
Mängden lågor och död ved är imponerande. Här finns också tämligen rikligt av myc- 
ket grova och gamla lågor. På granlågor noterades den i dessa trakter ganska ovanliga 
grantickan (Phellinus chrysoloma). 
 
Ädellövträden är i brantavsnitten beväxta med Lobarion-samhällets arter. Lunglaven 
är särskilt framträdande. Den vackraste epifytfloran i hela inventeringsområdet står att 
finna i detta delområde. 
 
Särskild genomgång av kryptogamfloran har ej gjorts i detta branta och blockrika av- 
snitt. Denna är så självklart värdefull att detta av resursskäl utelämnats. Det kan näm- 
nas att den mörka baronmossan (Anomodon rugelii) har rikliga förekomster på diabas- 
block nedanför branten. Enligt Bertil Jannert, som studerat baronmossan i branten, 
finns här också mörk husmossa (Hylocomiastrum umbratum), hårsidenmossa (Plagio- 
thecium piliferum), trindsidenmossa (Plagiothecium cavifolium) och västlig hakmossa 
(Rhytidiadelphus loreus). 
 
Allra längst i söder av denna del finns en kalkrik klibbalsumpskog. Ramslöken står här 
tät under våren. Arter som kärrfibbla, bäckbräsma och skärmstarr är också vanliga. 
 
Bedömning 
 
Sanimantaget finner man i detta avsnitt den mest orörda diabasbranten. Sluttningszonen 
nedanför blocktalusen är dock på flera ställen påverkad av skogsbruk. 
 
Diabasbranten har självklart högsta naturvärde. 
 
Hela området ska lämnas till fri utveckling. 
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20. Kulturskogar ovanför Risängen 
 
Beskrivning 
 
Ekskogen i naturreservatet Klasborg och Våmbs ängar gränsar till den nordligaste delen 
av det här inventerade området. Nedanför den naturskogspräglade branten finns i dessa 
nordliga delar flera planterade barrbestånd av ganska ringa naturvärde. 
 
Omedelbart söder om ekskogen finns ett par ganska högvuxna, täta granbestånd med nå- 
got inslag av björk och alm. Utmed Risängsbäcken finns blandskogsbestånd av lite mera 
naturlig typ. Klibbal och björk är här de viktigaste lövträden. Likaså finns en lövsump- 
skog av klibbal och björk närmast golfbanan. 
 
Väster om Risängen, ovanför golfbanan, i Billingsluttningens nedre delar, finns ett par 
större avverkningar av olika åldrar. Det ena är ganska gammalt och är nu klätt av ung 
granskog med uppslag av björk, ask och klibbal. Det andra är ungt och här finns bara 
ungt lövsly. I det förstnämnda finns några medelgrova ekar kvar från det äldre bestån- 
det. 
 
En körväg är dragen genom dessa delar och når fram till grusvägen som når in från 
Simsjövägen i nordöst. 
 
Bedömning 
 
Naturvärdena i denna del är förhållandevis låga. Skogsbruket har påverkat stora delar. 
Andra delar är unga igenväxningsmarker. Genom att marken ägs av Skövde kommun 
bör sociala anordningar, t.ex. anläggning av stigar, kunna ske utan förordnande enligt 
NVL. Området föreslås skötas som skogsmark med kombinerade mål eller generell 
hänsyn. 
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8. MARKANVÄNDNING FÖRR OCH NU 
 
Skultorp och Hene är två byar vars markanvändning under de senaste 150 åren föränd- 
rats dramatiskt. Landskapet har genom utvecklingen och olika samhälleliga händelser 
påverkats på olika sätt. Byarna har råkat befinna sig där västra stambanan dragits fram, 
intill en expanderande tätort och i grannskapet till militära regementen. Detta ska läg- 
gas ovanpå alla förändringar som har att göra med jordbrukets rationalisering genom 
skiftena och förändrade brukningsformer, uppbygget av annan infrastruktur som vägar 
och kraftledningar och det moderna skogsbrukets framväxt. Och för att ytterligare öka 
på komplikationsgraden så har en golfbana anlagts i Hene-området. 
 
Den bakgrund som tecknas nedan är endast ett skrap på ytan och är på inget sätt en full- 
ständig kulturhistorisk utredning Bilden kan dock kasta ett ljus över varför olika avsnitt 
i området ser ut som de gör. Texten ger också en bild över namnsättningen av olika fö- 
reteelser i området. 
 
 
8.1. Äldre kulturhistoria 
 
De äldre förhållandena i området från stenålderns bosättningar till medeltiden kan man 
endast göra generella antaganden om. Fynd av olika slag pekar på att bygden varit kon- 
tinuerligt bebodd sedan stenåldern. Av äldre fasta fornlämningar i och intill området 
finns framför allt rösen, stensättningar och högar. En del gravfynd och lösa fynd har 
också gjorts. Den del som är rikast på lämningar och fynd är kamelandskapet söder om 
platsen för f.d. Hene herrgård som på gamla kartor kallas Kullagärdet och Storängen. 
I omedelbar närhet till inventeringsområdet finns ett större välkänt röse på en höjd in- 
ne i Skultorp. Detta är sannolikt från bronsåldern. I kanten av och omedelbart söder 
om Bissgårdens ekhage finns ett par stensättningar och rösen. På de gamla åkrarna och 
den nya villabebyggelsen norr om vägen in till f.d. Hene herrgård finns flera fornläm- 
ningar i form av rösen och högar. 
 
Norr om Risängsbäcken, vid golf banans sydöstra del, finns rester av ett gammalt od- 
lingslandskap med små rösen. Dessa sammanfaller ej med de odlade delarna under 
någon del av de senaste 200 åren. Sannolikt är det därför rösen från äldre åkersystem. 
Gamla odlingsrösen finns också bland resterna av skyttevärnen på kullarna väster om 
läget för f.d. Hene herrgård. Dessa odlingsrösen finns ej med i fornlämningsregistret. 
Utmed kraftledningen sydväst om hörnet där de tre socknarna Sjogerstad, Norra Kyr- 
ketorp och Rådene möts finns däremot äldre åkersystem som är registrerade i fornläm- 
ningsregistret. 
 
 
8.2. Landskap och bebyggelse före laga skifte 
 
Det är ett rimligt antagande att landskapets fördelning på ägoslag, vägdragningar och 
byarnas placering i stort sett varit desamma under några århundraden fram till laga skif- 
tet. Detta visas bl.a. av förhållandena mellan tiden för storskiftet 1799 (karta från 1775) 
och karteringen inför laga skiftet 1849 i Skultorp endast i liten utsträckning förändrats. 
De stora förändringarna vidtog därefter. 
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Efter storskiftena skedde främst vissa ändringar av den odlade jordens arrondering. 
Detta märks på kartan genom att vissa mindre odlingshinder försvinner, särskilt i 
Kullagärdet nordväst om Hene bytomt. 
 
Kronoparken Billingen hörde ännu vid storskiftet till Kronan. Redan i Västgötalagen 
från 1200-talet omnämns Billingen som allmänningsskog. Var gränsen för allmännin- 
gen då gick är dock osäkert. Allmänningen instenades två gånger i slutet av 1600-ta- 
let (1684-89 och 1690-92) och vid Skulaled finns en viktig gränssten i sydöst (Skula- 
ledsröret). Gränsstensprotokollen från skogskommissionerna som stenade in allmän- 
ningen startade i båda fallen vid denna sten. Att insteningen gjordes två gånger berod- 
de på tvistigheter om hur gränserna skulle dras. Skulaledsröret ska inte förväxlas med 
den gränssten mellan tre socknar som är belägen där Norra Kyrketorp socken (Kåkinds 
härad), Sjogerstads socken (Gudhems härad) och Rådene socken (Gudhems härad) 
möts längre upp på Sydbillingens sluttning. 
 
Två andra rösen eller stenar från insteningen finns (eller snarare fanns) i eller intill in- 
venteringsområdet. Den ena är Värperör med en hejdesten som förr stod mellan spå- 
ren på stambanan norr om Heneporten. Stenen lär fortfarande stå på järnvägens spår- 
område. 
 
Det andra röret, Knipplaröret, är borta men dess läge har bestämts till en plats nära 
Knipplabro (Rosenberg 1977). 
 
Kronoallmänningen övergick genom ett kungligt regleringsbrev från statlig egendom 
till enskild 1835. Bönderna runt kronoparken hade dessförinnan haft rätt till mulbete 
och virkesfång på densamma. Vid övergången till privat egendom ansågs skogen till 
stor del ödelagd. En mängd intäkter hade också tagits upp på kronoallmänningarna. 
 
Kardell (1978) anser att övergången i privat ägo torde ha ökat uttaget av virke under 
de följande årtiondena. Olika uppgifter talar för att skog, om än bitvis ej av högsta 
kvalitet, fanns på övervägande delen av fastmarken. 
 
Källan vid Skultorp omnämns redan av Linné och vattnet leddes genom rännor till 
byn för mat, tvätt och boskap. Den anges ligga där ”skiverstenen slutade sig vid kalk- 
flisan” och åsyftar troligen vattentäkten söder om tomten Skultorp 1:49. 
 
Att ägovägen från Skultorps bytomt upp till Skultorps nabbe är gammal visas av att 
den är utmärkt på såväl storskiftets som laga skiftets kartor. Linné lär ha använt vägen 
upp till Billingens platå och ett av allt att döma i sen tid (senare delen av 1900-talet) 
använt namn på denna ägoväg är Linnés väg. 
 
Kvarnen vid Knipplabro fanns vid laga skiftet, den är markerad på skifteskartan över 
Hene från 1850. Kvarnen låg nedanför nuvarande riksväg 48:as bro över bäcken. Det 
är svårare att avgöra om kvarnen fanns vid storskiftet. En kvarn vid ungefär detta läge 
är markerad på den gamla sockenkartan från början av 1700-talet. Av dammrester vid 
bäcken att döma liksom av markeringar på ovan nämnda laga skifteskarta och ekono- 
miska kartan från 1878-1882 att döma så har det funnits en mindre kvarn några hun- 
dra meter ovanför den stora kvarnen. 
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Anmärkningsvärda skillnader i markanvändningen jämfört med 1900-talet är de vid- 
sträckta ängsmarkerna. Här ska särskilt nämnas markerna sydväst om Skultorp, kan- 
ten mot Bissgården i Hökaberg. Där låg ända fram till laga skifte en trädklädd äng - 
Skulängen. Mycket vidsträckta ängsmarker tillhörande Hene by låg där Risängen idag 
är beläget och överhuvudtaget på de områden som utgjorde Hene skjutfält. Ängsmar- 
kerna kallades Ängen eller Storängen beroende på karta. Ängsmarkerna vid Bergsbäc- 
ken kallades Slättängen och torde ha sträckt sig ett stycke upp i sluttningen. Man mås- 
te ha klart för sig att detta är indelningar enligt kartan. Om dessa i sin helhet och årli- 
gen sköttes som slåtteräng är mera osäkert. På den gamla sockenkartan från början av 
1700-talet anges de övre delarna av Storängen vara skogklädd mark. Delar av det kul- 
liga kamelandskapet söder om f.d. Hene herrgård benämnes på laga skifteskartan som 
Hästhagen eller Kohagen. Av detta kan man anta att här låg ett par större beteshagar. 
 
Betet torde till stor del också ha berört utmarkerna som i detta fall var Billingens platå. 
Bönderna hade betesrättigheter på kronoallmänningen så i detta avseende förändrade 
inte allmänningens övergång till privat ägo markanvändningen. 
 
 
8.3. Landskap och bebyggelse efter laga skifte 
 
Efter laga skiftet sker ganska stora förändringar i Skultorpsbygden. 
 
En del av gårdarna flyttas ut i samband med skiftet. Då anläggs också en gård (Björs- 
gården) i Skulängen söder om Skultorps by. En annan gård anläggs närmare bytomten 
(Vekagården). Båda dessa är idag rivna, Björsgården revs så sent som in på 1970-talet. 
I Hene slogs alla gårdar utom kronogårdarna samman och Hene herrgård bildades. 
Den uppfördes 1847. 

 
 Hene herrgård sådan den såg ut innan den revs och brändes i början av 1970-talet. 
 Från Heneskog 1975. 
 
Torpbebyggelsen och annan bebyggelse ökar kraftigt efter skiftet. Tre torp på vägen an- 
lades upp mot och på Skultorps nabbe. Om torpet Hallabron daterar sig före eller efter 
skiftet är osäkert. Smedjan vid Knipplabro flyttas till Hene herrgård. Alla dessa torp och 
hantverksboställen utom Örnstugan är idag borta. Så sent som under 1930-talet flyttades 
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en stuga upp vid ägovägen till Skultorps nabbe. Stugan finns kvar och kallas Vidablick. 
Strax väster om Skärebäcken finns också husgrunder men uppgifter om dessas historia 
har ej studerats.Ungefär samtidigt med laga skiftet, under 1850-talet, drogs järnvägen 
genom Skultorp och Hene (Heneskog 1975). En station anlades i Skultorp kring vilken 
så småningom en tätort skulle växa upp. 
 
Jordbruket rationaliseras genom att åkerlotterna förenas till större enheter. Stora uppod- 
lingar av tidigare ängsmark sker i båda byarna. Stora arealer i Hene storäng. Slättängen 
och Skulängen odlas upp. En del av Skulängen mittemot Bissgårdens ekhage odlades 
dock ej upp. 
 
Runt sekelskiftet mellan 1800- och 1900-tal upphörde successivt betet på Billingeplatån. 
Allan Nilsson, Kullabolet, född något år in på detta sekel, säger sig inte ha varit med om 
betesdrift på berget. 
 
Något årtionde in på 1900-talet upphör i stort sett slåttern av ängarna. Dessa övergår, i 
den mån de ej odlats upp, till betesmark. Allan Nilsson, Kullabolet, säger sig endast ha 
varit med om lieslåtter av ängsmark i sin barndom. 
 
Mekaniseringen av jordbruket torde ha medfört att vissa åkerlappar övergick till betes- 
mark. 
 
Elektrifieringen satte också spår i landskapet under 1900-talet. En större och ett par 
mindre högspänningsledningar är sedan början av seklet dragna genom området. Fle- 
ra av dessa ledningar är idag borta, bl.a. de som var dragna fram till f.d. Hene herr- 
gård. 
 
Så sent som för något år sedan har en ny kraftledning dragits från området för att för- 
sörja den nya Volvo-fabriken i Timboholm med elektricitet. 
 
Större högspänningsledningar medför nya naturförhållanden över stora arealer. Här per- 
manentas en slags igenväxningssituation genom de ständiga röjningar som görs för att 
 

 
Hallabron låg i den ravin som Risängsbäcken skurit ut. Bilden är från början av 1900- 
 talet Järnvägen skymtar strax under horisonten. Från Munthe, Westergård och 
 Lundqvist 1928. 
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trädskiktet inte ska växa in i ledningarna. Betas sedan området så uppstår/bevaras ofta 
värdefulla gräsmarker. I tidigare åkerlandskap sker inga större förändringar. Vad star- 
ka spänningsfält långsiktigt kan ha för betydelse för fauna och flora är outrett. Mindre 
kraftledningar och telefonledningar finns på flera håll i inventeringsområdet. Någon 
total sammanställning av dessa har ej gjorts. 
 
I slutet av 1900-talet har jordbruksmarken i Hene och Skultorp successivt avvecklats. 
Åkrarna i f.d. Skulängen, liksom även andra åkrar söder om Skultorp övergick i mit- 
ten av 1900-talet till betesmarker. I Hene upphörde brukandet till stor del på grund 
av övergången till skjutfält. Under det sista årtiondet har också betesdriften upphört 
i vissa öppna marker tillhörande Skultorp. I takt med att odling och hävd av markerna 
har minskat har igenväxningen ökat. 
 
Gamla skifteskartor visar att ängarna så gott som genomgående hade ett trädskikt av löv. 
I betesmarkerna. söder om Hene f.d. herrgård (Kohagen och Hästhagen) finner man på 
ekonomiska kartan från 1878-1882 barrskogsmarkeringar. Sluttningarna tycks ha täckts 
av en blandskog av löv och barr. Det kan vara av intresse att notera att Kråkedalarna i 
sydväst vid denna tid anges vara täckt av barrskog medan laga skifteskartan här anger 
lövklädd mark. Den skogsbrand som drog fram över Billingeplatån mellan Simsjön och 
Skultorps nabbe den 9 juni 1910 brände av allt att döma ned den då unga barrskogen. 
Den skog som etablerats i Kråkedalarna är ånyo en lövskog, varför ordningen i detta av- 
seende har återställts till den som var vid laga skiftet. 
 
Innevarande sekel innebar också att skogsodlingen blivit den förhärskande markanvänd- 
ningen utanför jordbruksmarken. Det moderna mekaniserade skogsbruket kan sägas ha 
dragit igenom Billingens platå under senare hälften av 1900-talet. Det har berört hela 
platån öster om Simsjön utom fastigheten Skultorp 6:8. Så gott som allt är nu första el- 
ler andra generationen av helt anlagda skogsbestånd, Stora mängder av lövsly växer upp 
på hyggena. Diabasbranterna har varit svårbrukade och har genomgående lämnats. Des- 
sa är genomgående av naturskogskaraktär i själva branten och talusmarkerna. Nedanför 
klipporna och blockmarkerna är bestånden av olika ålder. Ett mindre område ovanför 
golfbanan är en igenväxt löväng och har sannolikt hört till den del som kallades Slätt- 
ängen. 
 
 
8.4. Skultorps samhälle växer upp 
 
Skultorp var från början en by i Billingsluttningen som bortsett från vacker utsikt san- 
nolikt inte var av särskilt intresse. Hene som utgjorde kyrkby till Norra Kyrketorps för- 
samling kan heller inte anses ha haft någon attraktivitet för bosättning utöver det van- 
liga. Båda låg dock vid landsvägen som från den förr ganska oansenliga staden Sköv- 
de ledde till Falköping och Dimbo, men det hade dessa byar gemensamt med många 
andra. Genom dragningen av järnvägen genom byn alldeles vid Skultorps tå och Hene 
by samt anläggning av en station vid Skultorp kom förhållandena att bli helt annorlun- 
da, En tätort växte upp som under 1900-talet kommit att bli en förort till Skövde. In- 
dustrier kom att läggas söder om Risängsbäcken medan bostäderna, främst genom eg- 
nahemsbebyggelse, kommit att förläggas i alla riktningar från stationen. Lyckligtvis 
har bytomten från Skultorps by inte byggts sönder. Det gamla odlingslandskapet i de 
övre delarna av sluttningen är också förhållandevis välbevarade. 
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Skultorps samhälle byggdes ursprungligen upp kring järnvägstationen. Bilden är från 
 1896. Stationen revs 1971. Från Heneskog 1975. 
 
 
Västra stambanan byggdes ut till dubbelspår under 1950-talet och hela västra stambanan 
var försedd med dubbelspår 1958. 
 
Hene herrgård blev genom järnvägen avskuren från Hene och Skultorp. Flera över- och 
undergångar anlades därför vid järnvägen. Den största undergången anlades söder om 
Borgberget och fick namnet Heneporten. En mindre undergång anlades vid Gubbalider- 
na 200 m norr om Heneporten och fick namnet Lilla Heneporten. En plan övergång an- 
lades ca 850 m söder om Heneporten och fick av militärerna namnet ”Hene södra”. 
Denna järnvägskorsning finns ej längre kvar. 
 
 
8.5. Hene blir skjutfält 
 
1913 placerades Kungliga Skaraborgs regemente i Skövde. Sökandet efter övningsterr- 
äng ledde till att ögonen föll på det kuperade landskapet söder om Hene gård. Ellednin- 
gen, som fanns redan då, flyttades närmare järnvägen och med markägaren ingicks av- 
tal vid varje skjuttillfälle. 1918 lär de första skjutningarna ha skett. Permanent avtal in- 
gicks med markägaren 1927 för skjutningar inom ett område som omfattade stora delar 
av kamelandskapet, Slättängen och Billingsluttningen ovanför. Kulfång och målområ- 
den anlades i sluttningen i så kallade gipar upp i skogen. Skjutfältsaktiviteterna ökade 
och en önskan att utöka skjutfältet ledde så småningom till en expropriation av Hene 
herrgård under 1940-talet. Ytterligare fyra gipar anlades upp i Bilingsluttningen. 
 
Successivt ökande aktivitet tillsammans med ökande bebyggelse i Skultorp och fritidsbe- 
byggelse vid Simsjön uppe på Billingen ledde till okade säkerhetsproblem vid skjutnin- 
garna. Förlupna kulor och rikoschetter oroade allt fler. Den ökande befolkningen i Skul- 
torp och Hentorp rörde sig dessutom i allt högre grad i markerna, som var attraktiva när- 
strövområden. 
 
Under 1950-talet tillkom en del byggnader på skjutfältet som kombinerad värmestuga 
och målbod. 
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Under 1970-talet genomfördes en del förbättringar av kulfangen för att förhindra riko- 
schetter. Bergsbäcken kulverterades ett stycke. 
 
Terrängen utnyttjades inte bara för skjutningar. Här gjordes körningar med terräng- 
fordon av olika slag, såväl motorcyklar som andra fordon med hjul eller band. 
 
Hene herrgård användes efter expropriationen främst som fältdepå och förslitningen 
av byggnaderna var stor. Den 28 februari 1970 brändes därför den nedgångna man- 
gårdsbyggnaden upp. 
 
Behovet av bättre skjutfält med större säkerhetsmarginaler löstes i och med tillkom- 
sten av skjut- och övningsfält i Vreten och Klagstorp. Aktiviteterna på Hene skjutfält 
minskade och i slutet av 1986 övertogs fastigheterna som berördes av skjutfältet av 
Skövde kommun. 
 
Alla byggnader från skjutfältstiden är idag borta. Kulfången i giparna är dock kvar, 
oftast beväxta med ungskog. Mindre rester efter markörvärn och målanordningar 
finns kvar i någon gip. En hel del sprängda granater och bråte från skjutningarna 
finns framför allt ovanför den största sydöstligaste gipen. 
 
När det gäller övrig markanvändning i området kan konstateras att något skogsbruk 
knappast bedrivits under den tid skjutningarna pågick. Endast några mindre avverk- 
ningar har gjorts, en del under den tid Skövde kommun ägt marken. Bortsett från 
giparna med kulfången så är hela brantpartiet orört sedan uppskattningsvis 70 år. 
En del ytor är naturligtvis igenväxningsmarker som fortfarande bär ganska ung skog 
men i andra partier finns en sådan mängd lågor att fa liknande bestånd står att upp- 
bringa i länet. 
 
 
8.6. Skövde tätort expanderar. 
 
Skövde var från början en liten stad som när det gäller invånarantalet inte kunde mäta 
sig med städerna Skara, Falköping, Lidköping eller residensstaden Mariestad. Först i 
början av 1900-talet blev Skövde Skaraborgs läns största stad med avseende på befolk- 
ningen. Staden är annars gammal med anor från tidig medeltid. 
 
I och med tillkomsten av järnvägen, regementena och de stora industrierna växte såle- 
des så småningom Skövde till att bli länets folkrikaste stad. Behovet av bostäder för 
invånarna ökade. Nya stora bostadsområden växte under det senaste halvseklet upp i 
Billingsluttningarna och Södra Ryd. En expansion skedde också i sydvästlig riktning 
mot Hene. Bostadsområdet i Hentorp växte upp från mitten av 1960-talet och framåt. 
Under slutet av 1990-talet byggs egnahemshus inne på de gamla åkermarkerna som 
förr hört till Hene herrgård. Bebyggelsen är snart framme vid vägen från Heneporten 
till Risängen och därmed till området för denna inventering. 
 
 
8.7. Golfbana anläggs i Hene 
 
I slutet av 1986 övergick den gamla skjutfältsfastigheten i Skövde kommuns ägo. Syf- 
tet var från början att åtminstone vissa delar skulle bebyggas. En grupp golfintressera- 
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de samlades ungefär vid denna tid för att bygga en golfbana i Skövde stads närhet. 
Blickarna föll snabbt på Billingsluttningen vid Klasborg och Hene. Eftersom detta 
område delvis berörde ett vetenskapligt riksobjekt följde flera års utredningar och 
politisk holmgång om anläggningens tillåtlighet enligt naturresurslagen. Från natur- 
vårdssynpunkt befarades att naturvärden skulle förödas genom anläggningen och 
att allmänhetens tillgänglighet skulle minska. Den kompromiss som arbetades fram 
innefattade bildande av ett reservat i de övre delarna mellan riksväg 49 och Klasborg 
samtidigt som golfbanan anlades i de nedre delarna, Golfbanan som så småningom 
blivit en 27-hålsbana omfattade till slut också stora delar av Hene skjutfält. I dessa 
delar gjordes inga naturvärdesutredningar av de slag som skedde ovanför och norr 
om Klasborg. Golfbanan var färdig 1993. 
 
Till största delen berör golfbanan i Hene-området äldre åkermark. Vissa trädklädda 
partier har avverkats och en del markarbeten har företagits. I stort sett följer dock 
banan kamelandskapet. 
 
Skötseln av ruffen har till ungefär 50 % anpassats så att en blomsterrik markflora gyn- 
nas. Detta innebär att vegetationen slås med skärande verktyg där så är möjligt en gång 
sent på säsongen (augusti-september), Den slagna vegetationen forslas sedan bort ef- 
ter någon vecka. Övriga delar av ruffen slås med slaghack vid samma tid. Helruffen 
har en bredd av 5-50 m. 
 
En zon utanför helruffen mot skogen har gallrats och buskröjts. Utefter vissa partier 
har man därvid gynnat blommande träd och buskar och erhållit förutsättningar för ett 
vackert bryn. I andra kantzoner, där andra träd föryngrat sig, har en mer traditionell 
gallring till hagmarks- eller parkliknande bestånd gjorts. 
 
Fairways och greener gödslas med 200 kg NPK/ha och år. På framför allt greenerna 
sker kemisk bekämpning mot ogräs och svampmögel. 
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9. NÅGOT OM FRILUFTSLIVET I OMRÅDET 
 
Hene-Skultorps-området är redan idag ett viktigt område för friluftslivet. Närheten till 
tätorterna Skövde och Skultorp är ett viktigt skäl för detta. Den bitvis förhållandevis 
orörda naturen i kombination med rester av vackert odlingslandskap bidrar också här- 
till. Utsikten från sluttningarna och diabasplatåns kant är på många ställen hänförande. 
 
 
9.1. Pågående aktiviteter 
 
De friluftsaktiviteter och attraktioner som idag finns i området är: 
 
Vandringar 
 
Området används redan idag flitigt för längre eller kortare vandringar, främst av boen- 
de i närheten. Denna verksamhet bör stimuleras och underlättas. 
 
Motion 
 
En del av vägarna och stigarna i området används av motionärer. Den omfattning mo- 
tionärsverksamheten har idag utgör inget hot mot vare sig annan friluftsverksamhet 
eller naturvärdena. Särskilda motionsspår bör dock ej anläggas här. 
 
Utsikt 
 
Från diabasplatåns kant och från sluttningarna söder om Skultorp har man milsvid ut- 
sikt över landskapet öster om Skövde. Många människor söker sig till dessa platser 
för att beskåda utsikten, Vissa uthuggningar, främst vid Skultorps nabbe, bör göras 
för att förbättra utbytet av utsiktsskådandet. Billingeleden bör flyttas till Diabaskan- 
ten mellan Simsjövägen och Skultorps nabbe. 
 
Bågskytte 
 
Nedanför branten, nära Simsjövägen, förekommer bågskytte utefter fasta slingor. Des- 
sa utgör ett visst intrång i naturmiljön. Sådant intrång har förekommit sedan länge up- 
pe i brantens gammelskog i det gamla reservatet Klasborg utan att särskilt tillstånd för 
detta givits. I både det här föreslagna reservatet och i reservatet norr om Simsjövägen 
är det lämpligt att bågskytteaktiviteterna sker under dispensgivna och ordnade förhåll- 
anden. 
 
Lekplats 
 
Ju närmare bebyggelsen skogsbestånden är belägna, desto mer spår av barns lek finns 
det. Hyddor, skräp, frigolitbitar, små flottar m.m. Det är viktigt att igenvuxna, risiga 
miljöer finns i barns närhet som komplement till välskötta parkområden och gräsytor. 
Att omvandla alla marker runt Hene f.d. herrgård eller i Skultorpsravinen till välansad 
park är varken från naturvårdssynpunkt eller social synpunkt riktigt. Särskilda åtgär- 
der för att underlätta eller hindra barnens framfart dock bör ej göras. En viss städning 
kan emellertid göras då och då om förhållandena skulle bli alldeles omöjliga. 
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Orienteringar 
 
Området är genom terräng och vegetation ett intressant område för orienterare. 
Orienteringar under ett visst deltagarantal bör ej förbjudas. Den störning sådana 
orienteringar medför är försumbar. 
 
 
9.2. Några förslag för att underlätta och stimulera friluftslivet i 
 området 
 
Utbyggnad av stigsystemen så att Billingeleden löper utmed diabasplatåns kant. 
 
Utbyggnad av stigsystemen så att en passage genom sluttningszonen ovanför golfbanan 
från Silitfabriken till Simsjövägen blir verklighet. 
 
Utbyggnad av stigsystemen så att en bra stig finns från Silitfabriken till Hene f.d. herr- 
gård. 
 
Anläggning av stängselövergångar på lämpliga ställen. 
 
Anläggning av parkeringar bör ske: 
 
1) vid Skultorps gamla by 
2) vid den gamla Silitfabriken 
3) vid dammen vid 48:an 
4) vid järnvägen, nära Risängsbäckens ravin 
5) vid ledet till Kråkedalarna 
6) vid Simsjövägen 
7) vid Hene f.d. herrgård 
 
Orienteringstavlor med stigsystem, utsiktsplatser, olika geografiska företeelser och 
vegetation bör sättas upp på lämpliga platser. 
 
För att underlätta och stimulera intresset för vandringar skulle något slags friluftscafé 
kunna uppföras där Hene f.d. herrgård legat, gärna tillsammans med eventuell service- 
bebyggelse för boende i Hentorpsområdet. 
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10. OMRÅDETS NATURVÄRDEN 
 
10.1. Biologiska värden 
 
Hene-Skultorps-området är en viktig komponent i Billingens och Valleområdets löv- 
skogstrakt (Andersson 1998). Det tillför mer än 150 ha värdefull lövskog, framför allt 
ädellövskog av olika slag, till denna rika lövskogstrakt. Av särskilt värde är nästan tre 
kilometer rasbrant med ädellövskog. Vedsvampfloran är en av de artrikaste i södra 
Sverige. 
 
I Hene-Skultorps-området finns en av de centrala platåbergens finaste ängsgranskogar. 
 
Skövde kommuns största sammanhängande ek-hasselbestånd finns i Sydbillingens syd- 
sluttning. 
Nedan ges en kort sammanfattning av olika biotopers naturvärden. 
 
 
10.1.1. Skogsmiljöer 
 
rasbrantsskogar 
 
● ett mycket stor yta av biotopen utefter en lång sträcka 
● en av platåbergens längsta sammanhängande diabasbranter 
● ett mycket representativt bestånd 
● lång skogs- och markkontinuitet 
● extremt rika förekomster av död ved 
● förekomst av träd med hög ålder 
● rik epifytflora 
● rik vedsvampflora 
● rik svampfloran 
● rik förekomst av signalarter och rödlistade arter 
● beståndet har en viktig ekologisk funktion i en särskilt värdefull lövskogstrakt 
 
lövängsrest 
 
● förekomst av träd med hög ålder 
● lång skogs- och markkontinuitet 
● sannolikt kontinuitet av gammelträd 
● tämligen god förekomst av död ved 
● rik epifytflora 
● rik marksvampflora 
● rik vedsvampflora 
● rik kärlväxtflora 
● rik förekomst av signalarter och rödlistade arter 
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ek-hasselskog 
 
● ett mycket representativt bestånd 
● största ekskogsområdet i denna delen av länet 
● rik marksvampflora 
● området har en god potential att utveckla högre naturvärden 
 
ängsgranskog 
 
● ett mycket representativt bestånd 
● lång skogs- och markkontinuitet 
● rik marksvampflora 
● rik kärlväxtflora 
● rik förekomst av signalarter och rödlistade arter 
 
raviner 
 
● tätortsnära lundmiljö 
● gott om mikrohabitat 
● gammelskogen på platån 
● mycket rik förekomst av död ved 
● gamla barrträd i trakt där sådana är ovanliga 
 
alsumpskog 
 
● kalkrika översilade alsumpskogar 
● delvis mera av alkärrskaraktär utmed Risängsbäcken 
● bra komponent i lövskogsekosystemen - torkar ej ut 
 
bäckmiljöer 
 
● kalkrika steniga bäckar med många mikromiljöer 
● oförorenat vatten 
● artrik fiskfauna 
 
 
10.1.2. Naturliga fodermarker 
 
betesmarkerna sydväst om Skultorp 
 
● artrikt träd- och buskskikt 
● möjlighet till välutvecklade brynmiljöer 
● möjlighet att restaurera fram variationsrika gräsmarker –enbuskbackar 
● fläckvis rik flora av hävdgynnade arter 
● rik förekomst av rödlistade arter 
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ekhagen i Bissgården 
 
● ekar i fristående läge 
● träd av mycket hög ålder 
● trädklädd hagmark som utgör rest av en äldre, större trädklädd fodermark 

(god trädkontinuitet) 
● rik förekomst av signalarter och rödlistade arter 
 
 
10.1.3. Andra naturmiljöer 
 
kalktuffbäck 
 
● viktigt källflöde som tillför Risängsbäcken kalkhaltigt vatten 
 
 
10.2. Områdets landskapsekologiska betydelse 
 
● viktig komponent i den i lövskogssammanhang särskilt värdeftulla trakten norra 
 Billingen-Valle 
● ett stort sammanhängande ekbestånd utan motsvarighet i kommunen 
● koppling genom bäckarna med ravinsystemen utmed Ömsån-Ösan 
● koppling genom bergssluttningen i ett stråk med brantskogar 
 
 
10.3. Geologiska värden 
 
Kamelandskapet är av största värde med många välutvecklade formelement, Det är vik- 
tigt att bevara delar utan bebyggelse och exploatering. Stora delar av kamelandskapet 
öster om Billingen har starkt påverkats av Skövde tätort - endast mindre delar återstår, 
Området utgör en del av de särpräglade platåbergen. Detta parti är ett särskilt viktigt om- 
råde för studium av lerskiffer. 
 
 
10.4. Sociala värden 
 
● närhet till tätorten 
● gott om vandringsleder 
● möjligheter till ytterligare utbyggnad av vandringsleder 
● vackra utsikter på många platser 
● landskapsbilden är tilltalande och betyder mycket för de boende i trakten och de 
 som vistas i området 
● blomsterrikedom 
● svampmarker 
● möjlighet att bygga parkeringsplatser och andra anläggningar för det rörliga fri- 
 luftslivet 
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10.5. Jämförelse med andra platåbergssluttningar 
 
Genom sin karaktär som platåbergssluttning kan Hene-Skultorps-området jämföras 
i olika avseenden med andra platåbergssluttningar i Västergötland. 
 
I sammanhållen längd med någorlunda orörd skog överträffas detta brantområde 
endast av Halle-Hunnebergs sluttningar och sluttningen från Missunebäcken via 
Nolberget till Kornfallet. Den långa sträcka där brantskogarna har kontakt med 
brynmiljöer är i särklass. 
 
Mängden död ved överträffar t o m Nolberget. Den volym död ved, främst av lågor, 
som finns i dessa branter saknar motstycke i övriga platåbergsbranter. Den döda veden 
bildas dessutom av en lång rad olika trädslag vilket gör området särskilt värdefullt. 
 
När det gäller trädskiktets kontinuitet når Hene-Skultorps-området inte samma nivå 
som Nolberget eller Halle-Hunnebergs branter. Det är dock avsevärt bättre i detta av- 
seende än Falbygdens platåbergsbranter. Utan att föregripa det resultat som inventerin- 
gen av Ryds ängar, Rånna och Mölltorp kommer att redovisa, så är det min bedömning 
att detta område när det gäller trädskiktets kontinuitet är på ungefär samma nivå som 
Hene-Skultorps-området. Stora brott i markanvändningen i sluttningarnas nedre delar, 
framför allt på Hene-sidan, kännetecknar Hene-Skultorps-området. 
 
Markflorans beskaffenhet är ej märkvärdigare än andra platåbergssluttningar. På 
Kinnekulle finns t.ex. kalkstensklevar med större antal ovanliga lundarter. På många 
håll i platåbergssluttningarna finns botaniskt rika extremrikkärr. Sådana saknas i stort 
sett helt i detta område. Kullabolets välutvecklade grässvål i omedelbar närhet av 
brantmiljöerna är dock en ovanlig företeelse. 
 
Många platåbergsområden har stora sociala värden genom sitt läge vid större tätorter, 
t.ex. Mössebergs sluttning ovanför Falköping, Halle-Hunnebergs sluttningar vid Varg- 
ön, Våmb-Klasborg och Ryds ängar vid Skövde. Hene-Skultorps-området ligger i det- 
ta avseende på samma nivå som de ovan nämnda genom sin närhet till såväl Skövdes 
som Skultorps tätorter. 
 
Den stora mängden ekskog i sydsluttningen gör detta område i viss grad särpräglat. 
 
 
10.6. Varför ett reservatsskydd? 
 
I stort sett alla skogklädda delar av Hene-Skultorps-området måste undantas från skogs- 
bruk med avkastningskrav för att naturvärdena ska kunna bevaras. Mycket stor del bör 
lämnas till fri utveckling. Detta medför att intrånget jämfört med pågående och normal 
markanvändning blir avsevärt. De delar som bör lämnas till fri utveckling eller där na- 
turvårdsmålet bör prioriteras måste vara avsevärt större än de som är markerade för det- 
ta i den skogsbruksplan som nyligen upprättats över området. Ett förordnande enligt 
§ 7 NVL blir därför nödvändigt. 
 
De delar där avkastningskrav och relativt avancerad naturvårdshänsyn kan kombineras  
har uteslutits ur den del som föreslås som naturreservat. 
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Ganska stora arealer betesmark har medtagits i området som föreslås ges reservatsskydd. 
Skälet för detta är främst att skapa kostnadsmässiga garantier för fortsatt hävd. Den be- 
tade skogen i område 15 kan inte ges fortsatt hävd om inte det finns områden som ger ett 
bättre foderunderlag i närheten. Ett reservatsskydd ger också möjlighet att hindra annan 
markanvändning som bebyggelse, vägbyggen och annat som hotar naturvärdena. 
 
Ett område med åkermark har tagits med sydväst om Skultorps bytomt ovanför Oxadre- 
ven. Skälet för detta är att man då kan bevara ett öppet, obebyggt landskap i denna del 
av sluttningen. 
 
Den golfbana som anlagts i Billingsluttningen påverkar området i stor utsträckning. 
Golfbanan hindrar i stor utsträckning allmänhetens tillträde till markerna i Billing- 
sluttningarns mellan Skövde och Skultorp Det är därför angeläget att reglera vilka 
marker som kan användas för golf och vilka som bör säkerställas för naturvetenskap- 
lig naturvård och allmänhetens friluftsliv. Genom anpassning av skötseln av kant- 
zonen av golfbanan, inklusive ruffarna, kan också vissa naturvärden bevaras och ut- 
vecklas, som bryn med blommande träd och buskar och artrika gräsmarksmiljöer. 
Skötseln av golfbanan medför risker för tillförsel av näringsämnen och kemiska be- 
kämpningsmedel i de biologiskt viktiga vattendragen hörande till Risängsbäcken. 
Ett provtagningsprogram för att regelbundet analysera växtnäringsämnen och kemi- 
ska bekämpningsmedel i Risängsbäckens vatten bör utarbetas. Även vattenföringen 
i Risängsbäcken bör mätas. 
 
Vissa områden ligger så nära tätorten Skövde att de trots vissa naturvärden bör för- 
valtas av lämplig förvaltning inom Skövde kommunen. 
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