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Naturinventering i 
riksintresseområdet Högheden-

Baljåsen, Dalsland 
 
 
Inledning 
 
Följande inventering är genomförd på uppdrag av länsstyrelsen i Älvsborgs län. 
Huvudsyftet är att dokumentera förekomsten av viktiga biotoper för i första hand 
sällsynta och hotade djur och växter, samt att göra en översiktlig naturbeskrivning av 
området. 
 
 I den fysiska riksplaneringen har området kring Edsleskog klassats som riksintresse för 
naturvården. Området är intressant ur ett flertal olika aspekter såsom biologi, geologi, 
limnologi samt kulturhistoria och landskapsestetiska värden.Vissa delar är redan sedan 
tidigare väl kända och väl dokumenterade, t.ex. de rika ängsmarkerna vid Bräcke, vilka 
avsattes som naturreservat år 1975. Även den botaniska rikedomen i branterna vid 
Klöverud-Baljåsen är känd sedan kartläggningen av Dalslands kärlväxtflora vid mitten 
av 1970-talet. Andra delar blir kända mer i detalj först genom denna inventering. 
 
En översiktlig vegetationskarta i skala 1: 10 000 har upprättats efter flygbildstolkning 
på dels IR-färgbilder från 1979 och svartvita bilder från 1985 och 1986. Kartan är 
uppdaterad, främst vad gäller nya hyggen, i samband med fältarbetet som genomfördes 
under sommaren och hösten 1989.  
 
Den färdiga rapporten utgör en sammanställning av flera från varandra oberoende 
inventeringar av skilda organismgrupper. Följande delinventeringar har genomförts på 
m.el.m. ideell basis: Inventering av lavar och kärlväxter inom Klöverud-
Baljåsenområdet av Claes Kannesten, landmollusker av Ted von Proschwitz, svampar 
av Anders Bolin och Mikael Jeppsson samt fåglar av Roger Gran. Mossorna inom 
Klöverud-Baljåsen-området inventerades 1980 av Tomas Hallingbäck. Dessutom har 
uppgifter inhämtats från länsstyrelsens arkiv, bl.a. från flora- och faunavårdsregistren. 
 
 
Sammanfattande synpunkter på områdets naturvärden  
 
Det ca 51 km2 stora området kring Edslan och Knarrbysjön är klassat som riksintressant 
för naturvården. Intressena omfattar såväl biologiska, geologiska och limnologiska som 
kulturhistoriska och landskapsestestiska aspekter. Den södra delen, kring Edsleskog och 
söder om riksvägen, är dessutom bedömd som riksintressant ur friluftssynpunkt med 
"goda förutsättningar för positiva upplevelser samt natur- och kulturstudier i ett 
gammalt kulturlandskap". 
 
 För närvarande är Bräcke ängar skyddat som naturreservat och sköts enligt en fastställd 
skötselplan. Dessutom är ett område kring Klöverud-Baljåsen avsatt som interrimistiskt 
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naturreservat. Detta område bör utvidgas något åt söder enligt kartan över särskilt 
värdefulla delområden i denna rapport.  
 
Med tanke på att området är klassat som riksintressant och att flera av de 
naturvärdesmässiga kvaliteterna nu lyfts fram i ljuset så kommer det troligen i flera fall 
visa sig lämpligt och/eller nödvändigt att genom särskilda åtgärder underlätta för 
allmänhetens tillträde till sevärdheterna. Samtidigt måste emellertid också värnas om de 
särskilt känsliga delområdena t.ex. genom att styra besökarna via särskilt markerade 
leder.  
 
Inom det undersökta området har påträffats inte mindre än 39 hotade arter enligt 
rikshotlistorna, därav 7 hotade fågelarter, 9 hotade landmolluskarter, 7 hotade 
kärlväxtarter, 11 hotade lavarter och 5 hotade mossarter. Av dessa är flera akut hotade 
och har inom området en av sina få kvarvarande livsmiljöer i landet. Dessutom 
förekommer ytterligare ett mycket stort antal organismer som är m.el.m. sällsynta och 
hotade i Älvsborgs län. 
 
Kännetecknande för hela riksintresseområdet är den stora variationsrikedomen både vad 
gäller naturtyper och växt- och djurarter. De största biologiska värdena är koncentrerade 
till de områden som underlagras av Dalformationens näringsrika bergarter, d.v.s. i första 
hand utmed Edslans östsida och söderut ner mot Grättve. Här förekommer örtrika 
ängsgranskogar som är exempel på en sällsynt naturtyp där intressekonflikter gör det 
nödvändigt att med särskilda åtgärder värna om naturvårdsintressena. Artrikedomen i 
dessa skogsbestånd är anmärkningsvärt hög både vad gäller flora och fauna, och 
innefattar också ett stort antal hotade arter. Gemensamt för flertalet av dessa organismer 
är den utpräglade känsligheten för störningar i livsmiljön. För att bevara artrikedomen 
och försäkra sig om de hotade arternas överlevnad måste därför dessa ängsgranskogar 
villkorslöst undantas från moderna skogsbruksmetoder och i vissa fall helt skonas från 
alla typer av skogliga ingrepp och åtgärder.  
 
De artrika blandskogarna med stort ädellövinslag tillhör också områdets mest 
skyddsvärda naturtyper. I dessa näringsrika livsmiljöer finns förutsättningar för många 
sällsynta och idag hotade arter bland både djur och växter. Även dessa skogar bör skötas 
med mycket stor försiktighet, och i vissa fall helt undantas från skogsbruk för att istället 
tillåtas utvecklas fritt som naturskog. 
 
Dessutom bör de magra hällmarksskogarna omnämnas. Dessa vegetationstyper är 
mycket artfattiga men är inom området sällsynt väl utvecklade, och utgör en skarp 
kontrast till de yppiga vegetationstyperna på Dalformationens näringsrikaste delar. 
Eftersom dessa marker är att betrakta som impediment bör det inte stöta på några större 
hinder att inom riksintresseområdet generellt undanta dem från skogsbruk. 
 
Stora delar av det öppna kulturlandskapet i området brukas fortfarande, t.ex. vid 
Grimsheden, Killingen, Grättve, Bräcke och Strand-Skackerud. Tyvärr finns dock flera 
exempel på gårdar där driften sedan en tid tillbaka är nedlagd, och där de öppna 
markerna nu är stadda i igenväxning eller där de aktivt har planterats igen. Här bör 
främst nämnas Linheden och Sundginge. Det är inom dessa områden angeläget att 
förhindra vidare förfall, igenväxning och annan omdaning av landskapets karaktär.  
 
Naturliga fodermarker, d.v.s. kontinuerligt hävdade ängs- och hagmarker som inte varit 
uppodlade eller gödslade är idag mycket sällsynta naturtyper i vårt land. Vid Sannerud, 
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Bräcke, Grimsheden och Strand-Skackerud finns några av Dalslands finaste exempel på 
denna typ av kulturmarker. Floran, som är helt beroende av den kontinuerliga hävden, är 
här mycket speciell och innefattar flera hotade arter.  
 
För att inte stora delar av områdena ska förlora, i första hand de kulturhistoriska och 
landskapsestetiska men även de biologiska kvaliteterna, så är det väsentligt att 
jordbruksmarkerna även fortsättningsvis hävdas. I vissa fall krävs dessutom 
ålderdomliga brukningsmetoder, som idag är m.el.m. olönsamma och/eller mycket 
arbetskrävande, t.ex. vid hävden av de örtrika slåtterängarna. För att möjliggöra detta är 
det nödvändigt att stödja såväl enskilda jordbrukare som lokala föreningar och 
intresseorganisationer på olika sätt. NOLA- och KOLA-avtal är exempel på tänkbara 
åtgärder för ekonomiskt stöd som samtidigt ger en garanti för att kontinuiteten i den 
pågående hävden inte bryts. 
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ALLMÄN OMRÅDESBESKRIVNING 
 
 
Läge och landformer (huvudsakligen ur Naturvårdsplan i Älvsborgs län) 
 
Det aktuella, inventerade området är till största delen beläget inom Åmåls kommun, 
(endast en smal remsa längs nordvästra kanten tillhör Bengtsfors kommun), och 
omfattar ca 51 km2 (varav knappt 10 km2 är vattenyta) från Knarrbysjöns sydända upp 
till Ömmeln vid gränsen mot Värmland (Karta 1). Området är starkt kuperat med lägsta 
punkten 104 m.ö.h. vid Knarrbysjöns yta upp till 301 m.ö.h. på Baljåsens topp, som för 
övrigt är Dalslands högsta punkt. Från Baljåsen har man vid klart väder en fantastisk 
utsikt över landskapet med Vänern skymtande bort i sydost.  
 
Dalslands mest särpräglade landskap har skapats inom Dalformationen. Genom starka 
rörelser i jordskorpan i form av veckningar och förskjutningar har hela Dalformationens 
område och omgivande urbergsterräng blivit starkt kuperad och sönderstyckad. Den 
kuperade terrängen har ofta nivåskillnader upp till 150 meter mellan bergens krön och 
dalbottnarna, och rikedomen på sjöar är påfallande. Förskjutningar i jordskorpan har 
genomsatt landskapet i olika riktningar, främst nord-syd och nordväst-sydost, och den i 
stort nord-sydgående rörelsen hos landisarna har genom erosionen ytterligare skärpt 
reliefen i dalgångarna. Bergarterna inom Dalformationen är omvandlade sediment med 
tydligt framträdande veckning. Växlingar mellan hårda kvartsiter och lösa lerskiffrar 
framträder tydligt i terrängen. Genom förkastningar och årmiljoner av nedbrytande 
verksamhet framträder idag kvartsitryggarna som långsträckta höjdryggar i nord-sydlig 
riktning med branta öst- och västsidor. Dalgångarna är uteroderade i 
skifferberggrunden, och upptas antingen av vatten eller utgör odlingsmarker. 
Dalformationens terrängformer är unika i Sverige. 
 
 
Geologi 
 
Berggrunden inom det aktuella området utgörs av bergarter tillhörande i huvudsak två 
stora bergartskomplex, Dalslandsserien och Åmål-Kroppefjällsgraniterna, med olika 
ålder och mycket olika sammansättning. (Karta 2). 
 
Dalslandsserien, eller Dalformationen som den också kallas, dominerar på östsidan om 
Edslan och söderut. Dessa bergarter utgörs av en serie havssediment och lavor vilka 
avsattes på en genom årmiljonerna utplanad granitberggrund.  
 
Lagerseriens undre delar består av en ca 200 m tjock packe av konglomerat och 
kvartsitiska sandstenar med material härstammande från den underliggande 
berggrunden. Konglomerat och sandstenar överlagras av ett ca 800 m mäktigt komplex 
av skiffrar bestående av lerskiffrar och kalklerskiffrar växellagrade med kvartsitiska 
sandstenar och kloritsten. Ovanpå dessa skiffrar ligger en ca 470 m tjock, enhetlig 
kvartsit, och över kvartsiten påträffas en sparagmitliknande bergart, s.k. lianeskiffer, 
växellagrad med rena lerskiffrar. Sedimentpacken omvandlades och veckades i 
samband med den Dalslandiska bergskedjeveckningen för i storleksordningen 1000 
milj. år sedan.  
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Bergarterna täcker idag endast ett begränsat område i Dalsland, men har tidigare 
troligen funnits över ett avsevärt mycket mer vidsträckt område. Det som idag är 
bevarat utgör endast rötter av den veckade lagerserien, d.v.s. de delar som genom 
nedförkastning och överskjutningar skyddats mot nedbrytning. 
 
Längs norra och östra delen av området samt längs Edslans västsida ligger bergarter 
tillhörande de s.k. Åmål-Kroppefjällsgraniterna. Det är framför allt en flasrigt skiffrig 
typ av Kroppefjällsgraniten (s.k. Kroppefjällsgnejs) som påträffas. Graniten är en sur, 
kalifältspatrik variant med starkt röd färg. Flasrigheten och därmed gnejsstrukturen 
skapades genom veckningsrörelserna i samband med bildningen av Dalformationens 
bergarter.  
 
Den sura Kroppefjällsgnejsen är ganska svårvittrad och dessutom näringsfattig vilket 
tydligt märks i vegetationens sammansättning. Detsamma gäller i än mer extrem form 
för de rena kvartsiterna inom Dalformationen, där endast mager hällmarksskog 
påträffas. Som en stark kontrast till vegetationen på dessa områden framstår de lummiga 
lövskogarna på Dalformationens näringsrika och lättvittrade lerskiffrar och kloritsten.  
 
 
Klimat  
 
Norra delen av Dalsland är belägen inom det klimatområde som brukar benämnas 
Nordsveriges fjäll- och höglandsområde. Kännetecknande för denna region är en viss 
lokalkontinental prägel med större skillnad mellan sommar- och vintertemperatur än i 
lokalmaritima områden. Observationer vid klimatstationerna i Bastorp och Åmål visar 
en medeltemperatur i juli på 16,1 ° resp. 16, 9 °. Årsmedeltemperaturen är i Bastorp 5,4 
° och i Åmål 6,1 °.  
 
Höjdförhållandena i Dalsland gör att nederbördsmängderna blir större än i länets 
centrala delar dock ej lika höga som i Sjuhäradsbygden. Årsmedelnederbörden är 824 
mm i Bäckefors, och något lägre utåt Vänerkusten med 759 mm i Åmål. Humiditeten, 
d.v.s. nederbördsnettot efter avdunstning, uppmätt i Bäckefors är dock hög och 
motsvarar värdena för t.ex. Svenljunga.  
 
Att områdets läge är mycket speciellt och ganska unikt för landet visar sig vid en analys 
av vegetationens växtgeografiska drag. Det nordliga och kontinentala inflytandet märks 
i form av utpostförekomster av arter med utpräglat nordlig utbredning. Som kontrast till 
dessa påträffas ett flertal sydliga växter och djur. Den höga nederbörden och 
humiditeten återspeglas i förekomsten av oceaniska och suboceaniska arter av bl.a. 
mossor och lavar inom regionen. 
 
 
Kort markanvändningshistorik 
 
1890-års häradskartor visar att riksintresseområdet som helhet på den tiden dominerades 
av skogsmark, vilken huvudsakligen var täckt av barrskog. Andelen lövträd i 
barrskogen tycks ha varit tämligen låg, och rena lövskogsbestånd var huvudsakligen 
koncentrerade kring de större gårdarna, t.ex vid Bräcke, Linheden och Edsleskogs 
prästgård. Fram till i våra dagar verkar andelen ren lövskog ha minskat, och 
barrskogsarealen har ökat. Den totala skogsarealen har också ökat genom att åker- och 
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ängsmarker planterats eller vuxit igen med skog. De senaste 20 åren utmärks också av 
ett starkt ökat virkesuttag ur skogen, och andelen hyggen är idag påtaglig.  
 
Under de gångna 100 åren har flertalet av de små torpen i området försvunnit t.ex. 
Ögården, Mormorskasen och Förlusterud söder om Föskerud. Även de öppna markerna 
kring de små torpen, och likaså överhuvudtaget det mesta av öppna ängsmarker och 
lövängar samt i viss mån även åkermark har försvunnit genom igenplantering eller 
spontan igenväxning. (Bild 1). 
 
Inom det avgränsade Klöverud - Baljåsenområdet finns numera ingen bofast befolkning. 
I dalarna fanns förr en utvecklad torpbebyggelse, fr.a. i Björndalen och på kyrkans 
mark. Här låg torpet S. Björndalen med tämligen omfattande ängs- och åkermark. Det 
mesta är nu bevuxet med granskog, men man finner fortfarande odlingsrösen, torpruiner 
och gamla lövträd. På Storas mark låg torpet Strandkasen (N. Björndalen), där ännu 
fragment av öppen ängsmark finns kvar. I norra Klöverudsdalen återfinns rester efter 
torpet Aspbacken. Den nuvarande granskogen i södra Björndalen är förmodligen 
uppkommen i samband med torpnedläggelsen. Skogen är i huvudsak gallrad och 
marken är dikad.  
 
Tidigare har skogen i Klöverudsdalens botten utnyttjats till kolning, vilket några 
kolbottnar vittnar om. I stort torde skogen dock vara opåverkad och ogallrad sedan 
sekelskiftet med undantag från enstaka plockhuggning. Baljåsens och Björndalsbergets 
platåer förefaller också vara i stort sett opåverkade av skogsskötsel. I sluttningarna har 
dock en viss avverkning och gallring skett. Skogen har liksom i stora delar av övriga 
Sverige varit betad, detta gäller inte minst bergsryggarna. På den gamla häradskartan 
från 1890-talet ser man att ängsmarkerna vid de omkringliggande gårdarna varit 
betydligt mer utbredda och ofta gått upp i branterna. Rester av gamla körvägar finns i 
både Björndalen och Klöverudsdalen.  
 
 
Bild 1. Vid torpet Flaten har de öppna åker- och ängmarkerna planterats igen med gran. 
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Vegetation 
 
 
Inom området påträffas ett flertal olika naturtyper varav skogsbiotoperna är de areellt 
mest omfattande. Skogsarealen i sin tur domineras av barrskog. Skogen är överlag 
planterad, och varierar åldersmässigt från nyplanterade till "avverkningsmogna" 
bestånd. De stora markägarna i trakten bedriver intensivt skogsbruk, och idag upptar 
hyggen och planterad ungskog (främst gran) en mycket stor andel av skogsmarken. Efter 
de stora avverkningarna på 1970 och 80-talen är stora arealer bl.a. kring Ängebytjärnet 
och norr om Baljåsen idag kalmark eller ungskog.  
 
 
Bild 2. Hygget vid Lilla Klöverud blev den utlösande faktorn för bildning av det nu 
interrimistiska naturreservatet i Klöverud-Baljåsenområdet. 
 
  
På grund av svåra drivningsförhållanden har emellertid ett flertal branter förskonats från 
skogsbruk. Ofta har dessa branter ett stort lövinslag samt stor rikedom på torrakor och 
lågor. Dessa rikt sammansatta biotoper utgör idag viktiga områden bl.a. för ett flertal 
trängda fågelarter, inte minst då för hackspettarna.  
 
Såväl trädskiktet som undervegetationens utformning styrs starkt av underlagets 
beskaffenhet, ett faktum som visar sig mycket tydligt inom detta område. På 
näringsfattigt underlag (kvartsiter och graniter) dominerar hällmarkstallskog och andra 
magra skogstyper, ofta med inblandning av triviala lövträd, och undervegetationen är 
vanligen mycket artfattig. På näringsrikt underlag däremot (Dalformationens lerskiffrar 
och kloritsten) dominerar ängsgranskogar, rika blandskogar och ädellövdominerade 
lövskogar. Örtinslaget i dessa är ofta mycket rikligt med flera sällsynta arter. Även 
påväxten av mossor och framför allt lavar är i dessa skogar mycket rik och intressant. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av de mest intressanta, och för området karakteristiska 
vegetationstyperna.  
 
 
Hällmarkstallskog 
 
Vegetationstypen är allmänt förekommande och karakteristisk på de nord-sydligt 
gående bergryggarna i området. Speciellt väl utvecklad påträffas den på kvartsitryggarna 
inom Dalformationen.  
 
Klen-medelgrov tall dominerar (grova-mycket grova tallar förekommer endast 
sparsamt), tillsammans med enstaka klen björk (främst i svackorna). Buskskikt saknas 
vanligen, men enstaka lågvuxna bindvide påträffas. Fältskiktet domineras av olika ris 
och örnbräken. Över stora delar saknas dock även fältskikt, och marken täcks istället av 
vidsträckta mattor med lavar, främst renlavar, bägarlavar och islandslav, tillsammans 
med några få mossarter t.ex. västlig kvastmossa, tallvitmossa och raggmossa. Typiska 
fågelarter i dessa skogar är tjäder och dubbeltrast. 
 
Denna extremt fattiga naturtyp hyser inom området inga sällsynta växter. Speciellt de 
gamla, grova och avbarkade tallarna utgör emellertid en viktig potentiell biotop för 
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sällsynta knappnålslavar. Hällmarkstallskogen  är på flera ställen mycket väl utvecklad, 
och står samtidigt i stark kontrast till de frodiga blandskogarna i sluttningarna på 
Dalformationens lerskiffrar och spiliter (kloritsten). Särskilt fina är de äldre bestånden 
som finns på Baljåsen-Björndalsberget-Åmålsbergen, Reutershögen, i området norr och 
väster om Grimsheden, samt kring Slommetjärnet.  
 
Vegetationstypen är mycket slitagekänslig och är ur skoglig synpunkt ytterst 
lågproduktiv d.v.s. impediment. Inom hela området bör därför hällmarkstallskogarna 
konsekvent undantas från skogsbruk. 
 
 
Ängsgranskog  
 
Inom området finns fina exempel på mogna till nästan "övermogna" bestånd av gran på 
näringsrikt underlag. Främst gäller detta inom de delar som täcks av Dalformationens 
lerskiffrar och spiliter (kloritsten). Skogarna är sannolikt ingenstans naturliga utan 
planterade, och skogsbruk har bedrivits överallt. Vissa delar, t.ex. söder om 
Mjölkudden, har dock fram till i våra dagar blivit skötta som gammal bondeskog, d.v.s. 
med plockhuggning och uttransport av virket med hjälp av häst och släde.  
 
Undervegetationen i ängsgranskogarna är ofta mycket rik och varierande. Bitvis 
dominerar blåbärsris tillsammans med ett flertal örter, men oftast är örterna helt 
dominerande. I buskskiktet märks krävande arter som skogstry, skogsolvon och hassel, 
och i fältskiktet förekommer karaktärsarter som blåsippa, trolldruva, skogsvial, 
myskmadra, vårärt m.fl.. I de rikaste delarna förekommer även en del mycket sällsynta 
arter som t.ex. långsvingel och strävlosta. 
 
Denna vegetationstyp är numera inte så vanlig i vårt land, åtminstone inte med gammal 
("övermogen") skog, och i Dalsland är det en kraftigt decimerad naturtyp. Eftersom 
tillväxten på det näringsrika underlaget är jämförelsevis mycket kraftig så är denna typ 
av mark också intensivt utnyttjad för rationellt skogbruk. Det är därför mycket angeläget 
att de få rester av gammal ängsgranskog som ännu finns kvar i Sydsverige bevaras och 
tillåts utvecklas i en fri, naturlig succession.  
 
De finaste bestånden av ängsgranskog växer i delar av Klöverud-Baljåsenbranterna, 
mellan Skackerud-Mjölkudden på Edslans östsida samt vid Sannerud. 
 
 
Blandskogar  
 
Denna grupp omfattar en mångfald av skogstyper, och variationen är mycket stor. Som 
tidigare nämnts är skogarna på näringsrikt underlag de mest intressanta. Det är i dessa 
skogar som lövträden dominerar och där ädellövinslaget ofta är betydande. Likaså är 
örtfloran som rikast utvecklad i dessa biotoper.  
 
Grandominerad blandskog som delvis är av ängsgranskogtyp, och där inslaget av ädla 
lövträd som lind, ask, alm och lönn är påtagligt, växer bl.a. i sluttningarna av 
Björndalen och i delar av den västvända sluttningen ner mot Klöverudsdalen i både norr 
och söder. Marken har här hög bonitet, och skogen blir därför välutvecklad med kraftiga 
gamla granar och med välutvecklat, örtrikt fältskikt. 
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För några fågelarter utgör dessa blandskogsbranter i Dalsland de viktigaste 
häckningslokalerna i landet. Värdefulla områden härvidlag utgör Klöverudsbranterna, 
Åmålsbergens västsida, området från Mjölkudden och söderut mot Strand, Korpefloget 
samt branterna vid Hallsten. Sparvuggla och nötkråka samt vitryggig hackspett och 
gråspett är exempel på arter som är beroende av dessa biotoper. 
 
Gles blandskog med inslag av tall, rönn och björk är vanlig uppe på bergsryggarna. 
Denna skogstyp är väl utvecklad bl.a. på Klöverudsåsen och Björndalsåsen. Bitvis är 
inslaget av gamla enar i buskskiktet stort, sannolikt en rest från den tid då skogen 
betades, och den glesa skogen ger ett ålderdomligt intryck. Även senare tiders älgbete 
har sannolikt påverkat utseendet på dessa skogar i ganska stor grad.  
 
Vissa av lövskogarna och blandskogarna med hög lövandel (ofta asp) har redan idag 
höga fågelskyddsvärden, medan andra förväntas kunna bli goda lokaler om 10-20 år. De 
viktigaste bestånden finns vid Sannerud, Sundginge, Kednäs, Hult, Grimheden, Bräcke 
norr samt strax söder om reservatet öster om vägen mot Fengersfors. I dessa områden 
påträffas bl.a. mindre hackspett. 
 
 
Ädellövskogar 
 
Ädellövskogarna upptar totalt sett en mycket liten yta, men är desto viktigare då de 
avviker från det fattiga barrskogslandskapet med en flora och fauna som är både art- och 
individrik. Träden hyser vanligen en rik kryptogamflora, ofta med sällsynta eller hotade 
arter. Värdefull ädellövskog hittar man bl.a. vid Föskerud, norr om Killingen, kring 
Bräcke ängar, vid Linheden samt bitvis i västbranterna av Klöverudsåsen. Härmsångare 
och grönsångare är exempel på fågelarter som ofta är knutna till dessa biotoper.  
 
 
Gransumpskog 
 
Denna vegetationstyp, som förekommer på några ställen i fuktiga svackor, kännetecknas 
av vanligen mycket täta bestånd av ganska klen gran. Ofta finns inslag av björk samt 
enstaka tall. En utpräglat fattig variant, som är vanlig i anslutning till näringsfattiga 
skogstjärnar, har typiskt vidsträckta mattor av vitmossor, främst granvitmossa, i 
bottenskiktet och en artfattig örtflora i fältskiktet med arter som gråstarr, stjärnstarr, 
blodrot m.fl. Buskskikt, i den mån det finns, brukar bestå av viden, främst gråvide. 
 
Med ökad näringsrikedom följer en artrikare flora med arter som frossört, åkermynta, 
sumpmåra, blekstarr, kärrtistel o.s.v. Denna variant är typisk för gransumpskogar i 
anslutning till sjöarna. Gransumpskog på riktigt näringrikt underlag har inte påträffats i 
området. 
 
Exempel på värdefulla gransumpskogar finns vid Edslans nordända, vid västsidan av 
Åmålsbergen och väster om Klöverudsåsen norr om Björnerud. 
 
 
Våtmarker 
 
Endast en bråkdel av områdets yta täcks av våtmarker, vilka huvudsakligen är belägna i 
anslutning till tjärnar och sjöar.  
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Fattigkärr 
 
Förekommer som smala bårder i anslutning till de flesta små tjärnarna i området. Kärren 
är av typen starr-vitmossekärr med främst uddvitmossa i bottenskiktet samt trådstarr 
och flaskstarr i fältskiktet. 
 
Denna fattigkärrtyp är mycket vanlig i hela Västsverige, och hyser vanligen inga 
sällsynta eller på annat sätt speciellt intressanta arter. 
 
Rikkärr 
 
Kärr med förhöjda halter av näringsämnen har påträffats på ett enda ställe inom 
området, vid Skomakerudsmossen. Mossen kantas av ett laggkärr, som är några få meter 
brett men som i den södra delen vidgar sig något. Inflytandet av den lättvittrade och 
näringsrika lerskiffern, som finns blottad längs vägen öster om mossen, visar sig bitvis 
tydligt i vegetationens utformning. Floran hyser här flera arter som är typiska för 
mesotrofa och rika kärr t.ex. snip, myggblomster och knoppvitmossa. 
 
Mosse 
 
Samtliga mossar inom området är små och trädtäckta. Två typer kan urskiljas, dels den 
vanliga tallrismossen och dels den östliga typen av tallrismosse med skvattram i 
fältskiktet (Skomakerudsmossen).  Av vitmossarterna förekommer flera stycken, som 
kan vara omväxlande dominanta, främst då praktvitmossa, rostvitmossa, röd vitmossa 
samt klubbvitmossa. För övrigt påträffas en allmän och för regionen typisk mosseflora 
utan anmärkningsvärda arter.  
 
Tall tillsammans med enstaka gran och björk dominerar trädskiktet. Buskskiktet utgörs 
av pors, brakved och viden men kan även saknas. Fältskiktet domineras av olika ris t.ex. 
ljung, blåbär, lingon och odon (samt på en mosse av skvattram). I bottenskiktet växer 
främst vitmossor, och på torra ställen tillsammans med några skogsmossarter.  
 
I dessa vegetationstyper har inga anmärkningsvärda arter, förutom den östliga 
skvattramen, påträffats inom området. 
 
 
Naturliga fodermarker (slåtterängar och beteshagar) 
 
Ända in på 1900-talets mitt var det vanligt att bönder höll sina marker öppna genom 
slåtter och/eller betesgång. Ofta hade dessa områden nyttjats kontinuerligt på samma 
sätt under flera århundraden. Under 1900-talets andra hälft har emellertid slåtter- och 
betesmarkerna försvunnit i en allt snabbare takt p.g.a. jordbruksnedläggning, 
rationaliseringar samt minskad och/eller förändrad djurhållning. Många fodermarker har 
planterats igen, blivit uppodlade eller har konstgödslats för att öka avkastningen, och 
idag finns bara rester kvar av dessa förr så vanliga marker. Detta har gett upphov till en 
stark utarmning av jordbrukslandskapets flora och fauna. 
 
Inom undersökningsområdet finns fina exempel på ogödslade slåtterängar på tre ställen, 
vid Strand, Hult och Grimsheden. Floran är här mycket rik med flera arter som idag är 
mycket sällsynta. Områdena hävdas kontinuerligt varje år genom lieslåtter.  
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Vackra, ogödslade beteshagar kan beskådas vid naturreservatet Bräcke ängar samt vid 
gården Stannerud. Även inom dessa bägge områden är floran rik och hyser sällsynta 
arter. 
 
 
Sjöar 
 
Sjöarna och tjärnarna i området är av typen sprickdalssjöar. De är i regel tämligen 
näringsfattiga, men tack vare den kalk- och näringsrika berggrunden så är dock vattnets 
pH-värde tämligen neutralt, förutom i en del småtjärnar uppe på de fattiga bergryggarna 
där försurningens effekter märks tydligt.  
 
Både i Edslan och i Bräcketjärnet lever kräftdjur vilka är s.k. glacialrelikter d.v.s. arter 
som har kunnat leva kvar ända sedan havet täckte Dalsland efter att inlandsisen smält 
undan. Även fisk- och fågellivet i och kring dessa sjöar är rikt och varierat. 
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SÄRSKILT VÄRDEFULLA DELOMRÅDEN  
 
 
Områdena har naturvärdesklassificerats i en 3-gradig skala, och finns redovisade på en 
kartbilaga där klassningen är angiven med olika färgmarkeringar. 
 
 
1. Slåtterängen vid Hult 
 
Beskrivning: Området omfattar ca 1 ha, och är beläget i slänten mellan ladugården-
boningshuset och riksvägen. Ängen är öppen, men mot väster vidtar en dunge med 
björk och ask. Vegetationstypen är en örtrik friskäng med en rikt representerad 
ängsflora samt med flera hävdgynnade arter.  
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Darrgräs, jungfrulin, ormrot, svinrot, och slåttergubbe. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skyddsmotiv: En liten, fortfarande hävdad slåtteräng med flera hävdgynnade arter. 
 
Skötselåtgärder:  Fortsatt årlig slåtterhävd är nödvändig för att bevara öppenheten och 
den hävdberoende floran. Mot väster, där björk och ask dominerar, föreslås en radikal 
gallring samt årlig slåtterhävd för att återfå den hävdgynnade ängsfloran. Nola-bidrag 
kan utgå för skötseln av detta objekt. 
 
 
2. Slåtterängsfragment vid Hultsbackarna 
 
Beskrivning: Ett mycket litet ängsparti, knappt 1 ar, mellan huset och granskogen i 
öster. Ett glest trädskikt med björk finns. Vegetationstypen är frisk rödvensäng med 
måttligt företrädd allmän ängsflora.  
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Av hävdgynnade arter noterades endast ormrot. Nattviol 
förekommer sparsamt. 
 
Naturvärdebedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Årlig slåtter för att bevara öppenhet och flora. 
 
 
3. Ängsgranskogen vid Mjölkudden 
 
Beskrivning: Vid Mjölkudden på Edslans östsida och söderut växer granskog med liten 
inblandning av tall. Beståndet är till stor del olikåldrigt med rikligt inslag av gamla 
grova träd. Här och var finns inslag av asp och sälg (varav en del grova) och bitvis 
övergår beståndet i blandskog. Fältskiktet utgörs främst av en frisk, örtrik grästyp men 
här och var påträffas också inblandning av ris. 
 
För närvarande brukas skogen på gammalt sätt med blädning och uttransport av virket 
med hjälp av häst och släde på vintern. Detta gör att skogen har en ålderdomlig karaktär 
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och genomkorsas av en mängd stigar. Karaktären av ålderdomligt brukad ängsgranskog 
gör området helt unikt för södra Sverige. På några ställen finns också husgrunder, 
odlingsrösen samt åker- och ängsrester som nu vuxit igen med aspsly. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Floran är rik med bl.a. arter som blåsippa, myskmadra, 
skogssvingel (hotkategori 3, sällsynt), skogstry, skogsvicker, trolldruva, vårärt m.fl..  
Lavar: På en grov asp växer lunglav. 
 
Bedömning: Klass 2.  
 
Skyddsmotiv: En sällsynt skogstyp som här sköts med ålderdomliga brukningsmetoder. 
Floran är mycket rik. 
 
Skötselåtgärder: Fortsatt skogsbruk med nuvarande metoder, d.v.s. blädning i stället för 
trakthuggning och uttransport av virket med hjälp av häst och släde vintertid. Stora 
skogsmaskiner tillåts ej för arbete inom området.  
För bevakning och tryggande av naturvårdsintressena föreslås särskild anmälningsplikt 
för samråd vid slutavverkning av skog enligt 19 § skogsvårdsförordningen och 20 § 
naturvårdslagen. 
Vid förändrade ägarförhållanden bör naturreservatsbildning övervägas. 
 
 
Bild 3. Den mäktiga rasbranten vid Oxakoff är en potentiellt viktig häckningsbiotop för 
bl.a. berguv. 
 
4. Bäckravinen vid Oxakoff 
 
Beskrivning: Nedanför de mäktiga västbranterna på Oxakoffberget rinner en liten bäck 
norrut mot Koppungtjärn. Kring bäcken växer granskog som domineras av grova 
granar. Upp mot rasbranten och upp mot vägen finns inslag av klena-medelgrova 
granar.  
Över större delen saknas buskskikt, men här och var växer enstaka hassel och 
skogsolvon. Fältskiktet är ganska sparsamt utvecklat med främst låga örter som harsyra, 
ekorrbär, vitsippa och kruståtel. Bitvis, i öppna luckor, ökar artantalet i örtfloran något. 
Utmed bäcken växer en bård av ormbunkar med bl.a. ett rikt bestånd av strutbräken. 
 
Bedömning: Klass 3.  
 
Skyddsmotiv: Gammal granskog är ovanlig inom hela undersökningsområdet, och detta 
lilla bestånd är sannolikt ett av de äldsta.  
 
Skötselåtgärder: Området lämnas till fri utveckling. För bevakning och tryggande av 
naturvårdsintressena föreslås särskild anmälningsplikt för samråd vid slutavverkning av 
skog enligt 19 § skogsvårdsförordningen och 20 § naturvårdslagen. 
 
 
5. Slåtterängen vid Strand  
 
Beskrivning: Hackeslått, 0,4 ha. Ängen begränsas i den nedre, västra kanten av vägen 
och i övrigt av åkermark. Trädskiktet består av ett fåtal solitärer, fr.a. av alm. Buskskikt 
saknas. Marken är sluttande och till största delen frisk. Även fuktiga partier finns, 
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liksom berg i dagen och torrängssamhällen. Dominerande vegetationstyp är svinrotäng 
och örtrik friskäng. Ett mindre avsnitt gräs-lågstarräng finns i ett fuktparti nära vägen. I 
den övre och norra delen av området utbreder sig ett högörtsamhälle med älgört och 
buskmåra. 
Området hävdas genom årlig lieslåtter. Den ekonomiska kartan från 1890 bekräftar 
tillsammans med den rika slåttesfloran lång kontinuitet i hävden.  
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Den slåttergynnade floran är mycket rik. Bland 
framträdande arter kan nämnas darrgräs, jungfrulin, ormrot, stagg, svinrot och 
ängsskallra. I mindre bestånd förekommer brudsporre, kattfot, loppstarr, nattviol, 
vildlin, m.fl.. Dessutom hittades några exemplar av den slåtterberoende och hotade 
växten fältgentiana (hotkategori 4, hänsynskrävande). 
 
Bedömning: Klass 1.  
 
Skyddsmotiv: Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig slåttermark. 
Hotad naturtyp med rik flora och med förekomst av hotade arter. 
 
Skötselåtgärder: Området ingår i länets naturvårdsplan (del av objekt nr 4, klass 2). 
Området bibehålles som öppen ängsmark. Fortsatt årlig slåtterhävd är nödvändig för 
bevarande av den hävdberoende floran och hela områdets karaktär. Gödsling tillåts ej. 
Nola-bidrag kan utgå för detta objekt. Vid förändrade ägarförhållanden bör 
naturreservatsbildning övervägas. 
 
Dokumentation: Ängar och Hagar i Åmåls kommun av Per Elvingsson. 
 
 
Bild 4. Slåtterängen norr om Strand slås regelbundet varje år. Här växer många 
sällsynta och hotade växter. 
 
 
6. Lilla bergbranten vid Strand 
 
Beskrivning: Vid gården Strand, strax nordöst om ladugården, finns en mycket liten 
bergknalle som består av lättvittrad och näringsrik lerskiffer. Åt väster stupar berget 
brant ca 3 m.  
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Uppe på knallen och i branten växer kalkgynnad 
torrmarksflora med ett flertal intressanta arter. I branten växer också murgröna, som 
dock lär vara planterad. De högväxande nässlor, älgört och hallonbuskarna utmed 
kanten nedanför branten brukar årligen slås av markägaren, sannolikt för att gynna 
murgrönan. 
Bland de övriga påträffade arterna kan följande omnämnas. Blåsippa, getrams och 
hällebräcka (hotkategori 4, hänsynskrävande).  
Mossor: I branten har också den utpräglat nordliga (främst arktisk-alpin) mossan 
grottskapania (Scapania gymnostomophila) påträffats rikligt förekommande av P.A 
Larsson 1932. Detta är den ena av två kända förekomster i Götaland. Den andra är från 
Omberg i Östergötland (1800-talet).  
 
Bedömning: Klass 2. 
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Skyddsmotiv: En liten fin bergbrant i lerskiffer. Intressant och rik flora. 
 
Skötselåtgärder: Bergknallen och branten bör skyddas mot ingrepp typ bortsprängning, 
tippning av schaktmassor etc. För att gynna murgrönan är det lämpligt med fortsatt årlig 
röjning av sly och buskar längs foten av stupet. 
 
 
Bild 5. På den näringsrika lerskiffern trivs många krävande växter. Här klänger 
murgrönan längs den lilla bergbranten vid Strand. 
 
 
7. Slåtterängsfragment vid Strand 
 
Beskrivning: Detta lilla fragment är beläget på östsidan av kullen som ligger strax 
nordöst om ladugården. Området domineras av en örtrik friskäng, som upp mot knallen 
övergår i hällmarkstorräng. Området hävdas inte idag. 
 
Flora och fauna: I friskängen växer en väl representerad ängsflora med bl.a. blekstarr, 
bockrot, hirsstarr, prästkrage, rödklint, skogsnäva, stagg, svartkämpar och ängsskallra, 
samt följande indikatorarter för naturlig fodermark, darrgräs, jungfrulin och ormrot. 
Uppe på bergknallen påträffas arter som backnejlika, getrams, gul fetknopp, 
kungsmynta och kärleksört. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: För att bevara den hävdgynnade vegetationen föreslås återupptagen, 
årlig slåtter- eller beteshävd. 
 
 
8. Blandskogarna vid Klöverud/Baljåsen (av Claes Kannesten) 
 
Beskrivning: Det avgränsade området består i huvudsak av två, i nord-sydlig riktning 
löpande och väl avgränsade delar, i öster Björndalen i väster Klöverudsdalen. Mellan 
dalarna reser sig bergryggen Klöverudsåsen-Björndalsåsen. I Klöverudsdalen, och i 
någon mån Björndalen, finns ett stort antal tvär- och parallelldalar i huvudbranterna. 
Detta ger upphov till en orolig topografi med ett otal småbranter, bergshyllor och 
sumpdråg, vilket medför snabbt växlande vegetationstyper. 
Den rika vegetationen i västra delen av området (Björn- och Klöverudsdalarna med 
mellanliggande bergrygg) betingas av berggrunden, som består av en nordostlig utlöpare 
av Dalformationen. Den östra delen däremot har en tämligen karg flora betingad av den 
kalkfattiga granitberggrunden.  
 
Ett flertal slutavverkningar har utförts i och kring områdets gränser. I nordost utbreder 
sig stora kalhyggen. På gränsen till dessa finner man ofta en gles, mycket gammal skog, 
som hyser en rik lavflora. Även ute på hyggena kan man än så länge finna enstaka 
kvarlämnade lövträd med bl.a. lunglav på stammarna. Man får således förmoda att det 
avverkade område i nordost haft en rik men nu spolierad lavflora.  
 
Fauna och flora: Kärlväxter: Backskafting, bergbräsma, bergjohannesört, bergmynta, 
blodnäva, desmeknopp, duvvicker, dvärghäxört, fältgentiana (hotkategori 4, 
hänsynskrävande), getrams, glansnäva, gullpudra, harmynta, hällebräcka, hässlebrodd, 
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kungsmynta, lundstjärnblomma, lundtrav, lundviol, långsvingel, låsbräken, myskmadra, 
nästrot, ormbär, rankstarr, skogsklocka, skogsknipprot, skogssvingel (hotkategori 3, 
sällsynt), skogstry, skogsvicker, skärmstarr, smånunneört, stinksyska, storrams, 
strutbräken, strävlosta (hotkategori 3, sällsynt), svedjenäva, sårläka, sötvedel, 
taggbräken, tandrot, trolldruva, tvåblad, underviol, vippärt, vårärt, vätteros och 
ögonpyrola. 
Lavar: aspgelélav (hotkategori 4, hänsynskrävande), blylav (hotkategori 2, sårbar), 
bårdlav, fjällig gytterlav, gammelgranlav, garnlav, grynig gelélav (hotkategori 1, akut 
hotad), Gyalecta flotowii (hotkategori 3, sällsynt), havstulpanlav, korallblylav, luddlav, 
lunglav, skinnlav, slanklav, stiftgelélav (hotkategori 2, sårbar), stuplav, västlig njurlav 
(hotkategori 4, hänsynskrävande), ädellav (hotkategori 4, hänsynskrävande), örtlav 
(hotkategori 1, akut hotad). 
Landmollusker: Aegopinella nitidula (hotkategori i Dalsland 3), Aegopinella pura 
(hotkategori i Dalsland 4), Spermodea lamellata (hotkategori i Dalsland 2 (möjligen 1)), 
Vitrea contracta (Hotkategori i Dalsland 4), Zoogenetes harpa (hotkategori i Dalsland 2 
(möjligen 1)). 
 
 
 
Bild 6. Klöverudsåsen med Edslan i bakgrunden. 
Bedömning: Klass 1. 
 
Skyddsmotiv: Stora delar av området har naturskogskaraktär med dominans av 
blandskog med stort ädellövinslag samt ängsgranskog. Floran, både kärlväxter och 
krypogamer, är mycket rik i området, och ett flertal av dessa arter är utrotningshotade i 
landet. Här finns också viktiga biotoper för hotade fågelarter framförallt hackspettar. 
Landmolluskfaunan är mycket rik och hyser flera sällsynta och hotade arter. 
 
Skötselåtgärder: Området bör i sin helhet bevaras som naturskog. P.g.a. den känsliga 
fågelfaunan så bör inga speciella anordningar genomföras för att underlätta 
allmänhetens tillträde till området. 
Inga skogliga åtgärder tillåts inom området eller i dess omedelbara närhet. Inga 
gallringar, ingen slutavverkning, ingen plockhuggning (eller uthuggning) ingen 
slyrensning, ingen skogsgödsling eller slybekämpning, ingen skadedjursbekämpning. 
Rotvältor tillåts ligga kvar för att ruttna. Torrakor som ofta är boträd för fågel får ej 
kapas ner. Skogsbilvägar får ej dras inom eller genom området. Kraftledningar, 
gasledningar, vägar och liknande företag får ej företagas inom eller genom området. 
Insamling av lavar och vedsvampar är förbjudet inom området.  
 
Dokumentation: Claes Kannesten 1989. Ted von Proschwitz 1989. Roger Gran 1989. 
 
 
Bild 7. Uppe på Klöverudsåsen dominerar hällmarker med gles blandskog och stort 
lövinslag. I dalgångarna och i branterna växer omväxlande ängsgranskog och 
blandskog. 
 
9. Lövskog vid Grimsheden  
 
Beskrivning: Ett stort oregelbundet område i sluttningen mellan Grimshedens åkrar och 
stranden av Knarrbysjön. Beståndet har vuxit upp på ängs- och betesmark. I söder har 
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avverkning och gallring gynnat lövträden. Det går en kraftledning genom området. 
Beståndet är delvis luckigt och glest och det finns hällmarker. 
 
Förekommande skogstyper är triviallövskog, askskog och ädellövblandskog. Asp och 
björk är de vanligaste trädslagen. I vissa delar dominerar ask, delvis tillsammans med 
ek, lönn och alm. Detta gäller fr.a. närmast åkrarna. Gråal och klibbal förekommer i 
fuktigare stråk, och rönn och sälg är ett konstant inslag. Detta gäller också gran som 
bitvis är mycket vanlig. Träden är klena till medelgrova, men det finns också grov asp, 
björk och ask. Föryngringen domineras av ask, asp och gran. Hassel är vanlig och 
marken täcks av lågörtvegetation. I söder är träden klena och asken mycket vanlig. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Ormbär, sårläka, trolldruva, tvåblad, vårärt. 
 
Bedömning: Klass 1. 
 
Skyddsmotiv: Områdets storlek, trädslagsvariation, mängden grova träd och den rika 
floran motiverar  den höga klassningen.  
 
Skötselåtgärder: Det är angeläget att inslaget av gran kan minskas. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
10. Hackeslått vid Grimsheden, Fengersfors  
 
Beskrivning: Gården Grimsheden ligger i sluttningen ner mot Knarrbysjön i öster. 
Tidigare har större delen av denna sluttning brukats, men idag är de flesta ytor 
skogbevuxna. De uppodlade markerna utgör en tilltalande öppning i landskapet.  
Hackeslåtten ligger i sluttningen strax intill vägen. Den sträcker sig längre västerut än 
vad som är markerat på kartan, men dessa delar har ett tätare trädskikt och saknar 
hävdgynnad flora. Inom det beskrivna objektet täcker träden ca 25 % av ytan och björk 
är dominernade trädslag. Buskskikt saknas. Marken är sluttande men ganska jämn. 
Mindre delar i söder har tidigare varit åkermark. Fältskiktet domineras av en friskäng 
med många hävdgynnade arter representerade. Över vissa ytor utbreder sig en ren 
svinrotäng. Även mer gräshedslika partier med ljung och stagg ingår i objektet.  
 
Ängen hävdas genom årlig lieslåtter. På den ekonomiska kartan från 1890 anges 
området, med undantag för ett stycke åkermark i söder, som slåtteräng. Objektet ingår 
även i länets naturvårdsplan (del av klass 2-området nr 16). 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Den hävdgynnade floran är rik. Svinrot täcker hela ytor 
och darrgräs, höskallra och slåttergubbe förekommer allmänt. I något mindre bestånd 
finns även brudsporre, jungfrulin, kattfot, stagg, vanlig nattviol, m.fl.. 
 
Bedömning: Klass 2.  
 
Skyddsmotiv: Välhävdat område med lång kontinuitet som utgör ett bra exempel på 
naturlig slåttermark. Område med hotad naturtyp.  
 
Dokumentation: Ängar och Hagar i Åmåls kommun av Per Elvingsson. 
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11. Lövskogarna vid Föskerud  
 
Beskrivning: Bestånden växer på odlingsmarkerna kring gården Föskerud. I det starkt 
heterogena området finns hällmarker, ängar och en del större gläntor. Följande 
skogstyper finns representerade: Lindskog, ekskog, ädellövblandskog, 
triviallövblandskog och björkskog. En viss avverkning och röjning i bestånden har 
skett. 
 
Norr om gården finns en lund med alm, lind, ek och lönn. Träden är medelgrova, men 
det finns också grova almar och lindar. Hassel och skogstry förekommer och marken 
domineras av örter. Väster om lunden har funnits lind och lönn i slåttermark men här 
har avverkats och granen föryngras. Trots detta dominerar lövträden fortfarande. Öster 
om vägen finns öppna marker med ett glest trädskikt av ek eller asp som dominanter. På 
tidigare åkermark dominerar björk. Även här finns en hel del lönn och hassel. Området 
öster och väster om vägen binds samman av en granskogsklädd bäckdal i vilken det 
också finns enstaka lindar, ekar och aspar. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Hässlebrodd, rödblära, trolldruva och vårärt. 
Lavar: Biatorella monasteriensis (hotkategori 2, sårbar). 
 
Bedömning: Klass 1.  
 
Skyddsmotiv: En av kommunens finaste lundar och en unik skog i denna del av länet. 
Förekomst av en hotad lavart. 
 
Skötselåtgärder: Området bör kunna utvidgas väsentligt genom insatser mot den 
spontana granföryngringen och genom riktad beståndsvård. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
12. Ängsgranskogen öster om Sannerud 
 
Beskrivning: Ett bestånd med mogen granskog på näringsrikt underlag i östsluttningen 
ner mot Edslan.  
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Blåsippa. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Skogsbruk bör bedrivas i enlighet med 21 § SVL. 
 
 
13. Lövskog vid Kednäs  
 
Beskrivning: Området omfattar de igenväxta inägorna kring gården Kednäs och omges 
av hyggen och granplanteringar. Följande skogstyper finns representerade: 
triviallövblandskog och ädellövblandskog. Bestånden är delvis röjda.  
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Utefter bergbranten i väster växer asp, björk, ek, lönn, sälg, lind och alm i en bård 
medan själva bäckfåran ligger inom avverkning. Längs den gamla vägen norrut växer 
ek, ask, alm, lönn och asp. Flera av ekarna är grova. I söder finns glesa, röjda bestånd av 
ek, asp och björk med en del gran. Hassel och sly av asp  och sälg kommer nu upp i 
denna del. Trädens grovlek varierar men de är ofta medelgrova till grova. Hassel 
förekommer i hela området liksom enbuskar och på marken växer örter och örnbräken. 
Föryngringen består av rönn, asp, björk och gran. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Hässlebrodd, rockentrav, skogstry, sårläka och underviol. 
 
Bedömning: Klass 1.  
 
Skyddsmotiv: De många grova ekarna och den rika floran motiverar klassningen. 
 
Skötselåtgärder: Området tillåtes utvecklas tämligen fritt. Barrträd (främst gran) bör 
hållas undan och ädellövträden gynnas.  
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
14. Lövskog norr om Killingen  
 
Beskrivning: Ett stort område med igenväxta slåtter- och betesmarker i öst och 
nordsluttningen av en lidmorän. Grundvatten tränger fram på många ställen och skogen 
är därför ofta fuktig. Åt öster och norr är beståndets avgränsning ofta diffus med allt 
större graninslag. Följande skogstyper är representerade: triviallövblandskog, askskog, 
ädellövblandskog, aspskog, ask-klibbalskog. 
 
I området närmast åkrarna är skogen i regel askdominerad. Oftast ingår dessutom alm, 
lind och lönn samt triviallövträd. Träden är mest klena eller medelgrova med inslag av 
grova individ. Övriga delar i den östra delen är oftast aspdominerade eller med en 
blandning av asp och björk. Sälg, rönn och ibland klibbal utgör ett konstant inslag 
liksom gran som kan uppnå dominans i smärre dungar. Asp och björk blir ofta grova, 
men de flesta träden är klena. Hassel förekommer på de flesta håll. Ask dominerar 
föryngringen, med det finns också en hel del ung gran. Väster om vägen fram till gården 
är ask och klibbal vanliga liksom skogstyper med gråal och ask. Det finns också partier 
med aspdominans och aspen är ofta grov. Många andra trädslag förekommer inblandat i 
skogen.  
Norrut gränsar beståndet till ett hygge med starkt uppslag av lövträd och hassel. Längs 
vägen norrut växer bl.a. stora mängder grov björk tillsammans med lika mycket gran. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Strutbräken och trolldruva växer i norra delen.  
Övriga påträffade arter är hässlebrodd, hässleklocka, lundstjärnblomma, skogstry och 
storrams. 
 
Bedömning: Klass 1.  
 
Skyddsmotiv: Storleken, trädslagsvariationen, inslaget av ädla lövträd och de många 
grova träden motiverar klassningen. 
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Skötselåtgärder: Området bör undantas från slutavverkning. Det är angeläget att 
graninslaget begränsas. För övrigt bör området tillåtas fri utveckling. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
15. Lövskog vid Linheden  
 
Beskrivning: En sluttning med igenväxt ängsmark nedanför åkrarna på en lidmorän. I 
nordvästra delen har viss gallring skett. Ett hygge söder om beståndet har rikligt 
lövuppslag. Följande skogstyper finns representerade: ädellövblandskog, askskog och 
triviallövblandskog. 
 
Ask, alm, ek, björk, asp och rönn bildar skogen i den övre delen och här kan området 
betecknas som ädellövskog. Träden är ofta medelgrova till grova, och skogen är på 
grund därav sluten men gles. I nedre delen av sluttningen växer gråal tillsammans med 
björk, asp, rönn, ek, ask och alm. Gråalen är klen till medelgrov, och en del rönn och 
alm är grov. Närmast sjön större inslag av björk liksom även norrut där trädskiktet är 
relativt glest och består av björk och gråal. Hassel är vanlig särskilt i delarna med ej 
slutet krontak. I ett mittparti växer klen ask tillsammans med klen klibbal. Det 
förekommer en del lågor av olika trädslag. Föryngringen består av ask, alm och rönn 
samt gråal. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Myskmadra, ormbär, lundviol, rödblära, skogstry, sårläka, 
tandrot, trolldruva och vårärt. 
 
Bedömning: Klass 1.  
 
Skyddsmotiv: Områdets storlek, de många grova ädellövträden och den rika floran ger 
högt värde. 
 
Skötselåtgärder: Området undantas från slutavverkning. Eventuellt granuppslag bör 
hållas efter. För övrigt bör skogen tillåtas fri utveckling. 
 
Dokumentation: Lövskogsinventering i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
 
Bild 8. Gården Linheden, som ligger vackert på höjden, är omgiven av gamla 
ädellövträd, främst lindar. 
 
 
16. Skomakerudsmossen 
 
Beskrivning: Mossen är den största inom riksintresseområdet, men omfattar ändå blott 
ca 6 ha. Den kan karakteriseras som en i det närmaste plan mosse, med en homogen 
överyta utan utpräglade, hydrologiskt betingade strukturer (typ höljor och tuvsträngar). 
Mosseplanet täcks av gles tallskog som tätnar mot söder och mot norr. Mossens flora är 
huvudsakligen trivial och typisk för fattiga, trädtäckta mossar i Västsverige, men 
fältskiktet domineras bitvis av det starkt doftande riset skvattram. Denna art har 
utpräglad östlig utbredning i Sverige, och i Dalsland finns endast ströförekomster.  
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Mossen kantas av ett några meter brett laggkärr, som i den norra och södra delen vidgar 
sig något. Kärret har mesotrof karaktär, p.g.a. inflytande från Dalformationens 
näringsrika lerskiffer, och hyser flera karaktärsarter.  
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Myggblomster, snip och slåtterblomma. 
Mossor: Knoppvitmossa och Sphagnum subnitens i laggkärret. 
 
Bedömning: Klass 3.  
 
Skyddsmotiv: Våtmarksområdet är tämligen opåverkat och har ett stort lokalt värde. 
 
Skyddsåtgärder: Dikning, torvbrytning eller avverkning får ej tillåtas inom 
våtmarksområdet. Dikning bör ej heller tillåtas i våtmarkens till- och frånflöden. I 
samband med eventuell anslutande avverkning bör en väl tilltagen skogsbård sparas 
utmed våtmarken. 
 
Dokumentation: Våtmarksinventering i Åmåls kommun, Länsstyrelsen i Älvsborgs län 
(opubl.).  
 
 
Bild 9. I laggkärret vid Skomakerudsmossen växer flera rikkärrsarter. 
 
 
Bild 10. På Skomakerudsmossen växer skvattram, en växt som har östlig utbredning 
och är tämligen sällsynt i Dalsland. 
 
 
17. Bräcke ängar  
 
Beskrivning: Bräcke och Bräcketorp är beläget i en kuperad sydsluttning ner mot sjön 
Bräcketjärnet. Området utgör ett ovanligt, småskaligt och varierat jordbrukslandskap 
som formats genom lång och kontinuerlig hävd. Storlek ca 9 ha. 
 
De flesta naturtyperna har varit eller är starkt kulturpåverkade vilket präglar växterna 
och djurens artsammansättning. Många av de här förekommande arterna är för sin 
existens starkt kulturbundna och beroende av en fortsatt hävd genom slåtter och bete. 
Störst intresse tilldrar sig de södra delarna där marken är torrare och bevuxen med 
spridda lövträd samt enbuskar. Den hävdgynnade floran är här välutvecklad. 
 
Inom vissa delar har emellertid igenväxningen gått så långt att de utvecklats mot 
lundartad vegetation med företrädesvis ädla lövträdsarter som alm, ask, ek och lind. 
Trots detta så slår den hävdgynnade floran igenom på många håll, främst i form av en 
svinrotsdominerad friskäng. I fältskiktet förekommer flera skuggtåliga och 
näringskrävande arter som hässleklocka, vårärt och tvåblad. 
 
Det till reservatet senast införlivade området utgörs av blandskog och lövskog med stor 
andel asp och sälg i olika åldersstadier, vilket är särskilt attraktivt för flera 
hackspettarter. 
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Flora och fauna:   Kärlväxter: Blåsippa, brudbröd, brudsporre, darrgräs, fältgentiana 
(hotkategori 4, hänsynskrävande), glansdaggkåpa, gullpudra, gullviva, harmynta, 
hässleklocka, jungfrulin, kattfot, långsvingel, njurdaggkåpa, nästrot, ormrot, ormtunga, 
oxbär, rödklint, Sankte Pers nycklar, skogstry, skogsknipprot, skårdaggkåpa, 
slåttergubbe, småborre, smånunneört, strutbräken, svinrot, sårläka, sötvedel, tvåblad, 
underviol, vanlig nattviol, vildlin, vindaggkåpa, vårärt och väddklint.  
Mossor: Bågdvärgmossa (Seligeria recurvata), plyschgrusmossa (Ditrichum flexicaule), 
olivglansmossa Didymodon rigidulus, spetsig dvärgbågmossa (Pseudoleskeella nervosa) 
och Plagiothecium roseanum.  
Lavar: Gyalecta flotowii (hotkategori 3, sällsynt), Biatorella monasteriensis (hotkategori 
2, sårbar) samt grynig filtlav.  
Landmollusker: Området hyser en mycket rik och varierad molluskfauna med flera 
hotade arter. Ena obscura (hotkategori i Dalsland 3 (möjligen 2)), Macrogastra 
ventricosa (hotkategori i Dalsland 2 (möjligen 1)), Vitrea contracta (hotkategori i 
Dalsland 4), Aegopinella nitidula (hotkategori i Dalsland 3), Aegopinella pura 
(hotkategori i Dalsland 4), Bradybaena fruticum (hotkategori i Dalsland 4 (möjligen 3)), 
Euomphalia strigella (hotkategori i Dalsland 4 (möjligen 3)). 
Insekter: Den sällsynta trumgräshoppan är påträffad i området (H. Alexandersson 1984). 
 
Bedömning: Klass 2.  
 
 
Bild 11. Kring Bräcke ängar växer örtrika lövskogar med gott om hasselbuskar. 
 
 
Skyddsmotiv: Ett område som efter vissa restaureringsåtgärder blir ett bra exempel på 
naturliga slåtter- och betesmarker. Mångformighet, storlek, skönhet samt intresse för 
friluftslivet. Mycket rik ock varierad flora. Förekomst av ett flertal hotade lavar, 
kärlväxter och framförallt landmollusker. 
 
Skötselåtgärder: Enligt Skötselplan för naturreservatet Bräcke ängar Åmåls kommun, 
Älvsborgs län. Länsstyrelsen 1988. 
Målet är att delvis restaurera och bevara det småskaliga odlingslandskapets variation 
mellan lövängar, åkrar, hagmarker och skog. Vissa lövskogspartier skall utvecklas mot 
lundvegetation med fullskiktade bestånd av träd och buskar. Barr- och blandskog skall 
till stora delar få utvecklas fritt, liksom områden med asp i olika ålderstadier. 
 
Dokumentation: Skötselplan för naturreservatet Bräcke ängar Åmåls kommun, 
Älvsborgs län. Länsstyrelsen 1987. Ängar och hagar i Åmåls kommun av Per 
Elvingsson. 
 
 
18. Lövskog vid Sundginge  
 
Beskrivning: Blandskog med ädellövinslag (ÄLL delar). Beståndet ligger i en sluttning 
ner mot sjön Edslan. Asp och björk dominerar med inslag av klen lind, sälg och gran. 
Litet inslag av ask, ek och lönn. Ett område rakt öster om Sundginge gård består av alm, 
ask, ek, lind och rönn. Övriga träd samt buskskiktet är borttagna. Föryngring i resten av 
området domineras av rönn och ask. Buskskiktet är glest och består av hassel och viden. 
Fältskiktet domineras av örter. 
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Bedömning: Klass 3.  
 
Skyddsmotiv: Relativt stort och sammanhållet lövskogsbestånd med betydelse för 
landskapsbilden. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Bengtsfors kommun av Hannes Nilsson. 
 
 
19. Lövskog vid Udden  
 
Beskrivning: Blandskog av trivialtyp. Asp - björkskog i anslutning till fritidsbebyggelse. 
Stort inslag av gran, litet inslag av rönn och sälg. Föryngringen domineras av rönn. 
Buskskiktet är glest och består av en. Fältskiktet domineras av gräs och ris. 
 
Bedömning: Klass 3.  
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Bengtsfors kommun av Hannes Nilsson. 
 
 
20. Lövskogar kring Bräcke ängar  
 
Beskrivning: Området innefattar Bräcke ängar naturreservat och beskrivs därför endast 
summariskt. Det är uppdelat i flera delar av öppna betesmarker och vägar. Följande 
skogstyper finns representerade: ädellövblandskog och triviallövblandskog. 
 
I den västra delen växer björk med stort inslag av ek, asp, ask och sälg. Föryngringen 
består av rönn, lönn och ask. Det växer hassel och brakved. Träden är mest klena men 
det förekommer också grova individ av asp och björk. Mot sjön tät föryngring av asp 
och ask. Runt Bräcke gård dominerar de ädla lövträden med alm, ask och lönn och 
utefter bäcken växer alm och klibbal. Träden är här ofta medelgrova till grova. I 
nordöstra delen utanför reservatet växer asp och björk med inslag av ask, rönn, lönn, 
gråal, alm och en hel del gran. Hassel förekommer och det finns en hel del lågor i det 
täta beståndet. I hela området domineras markväxtligheten av örter. 
 
Flora och fauna: Landmollusker: Vitrea contracta (hotkategori i Dalsland 4), 
Aegopinella pura (hotkategori i Dalsland 4), Bradybaena fruticum (hotkategori i 
Dalsland 4 (möjligen 3)), Euomphalia strigella (hotkategori i Dalsland 4 (möjligen 3)). 
 
Bedömning: Klass 1.  
 
Skyddsmotiv: Naturreservat med mycket värdefulla lövträdsbestånd. 
 
Skötselåtgärder: Enligt naturreservatets skötselplan. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson (opublicerad). 
Skötselplan för naturreservatet Bräcke ängar Åmåls kommun av Länsstyrelsen 1987.  
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Bild 12. Ett litet alkärr vid Bräcke ängar. 
 
 
21. Al-gransumpskog söder om Råbergsklevarna på Åmålsbergens västsida 
 
Beskrivning: Beståndet är beläget vid kanten av Åmålsbergen strax norr om 
Gladkastjärn. Nedanför den rika branten tränger grundvatten fram och ett litet 
al/grankärr har bildats. Alarna har bildat vackra socklar och träden är överlag gamla och 
ganska grova. Närmast sluttningen är örtfloran mycket rik. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Skogssvingel (riklig) (hotkategori 3, sällsynt), hässlebrodd, 
strävlosta, myskmadra, sårläka, vårärt, tandrot. Skogsstarr, och idegran har här sina 
nordligaste kända dalsländska förekomster. 
Landmollusker: Mycket rik och varierad molluskfauna. Macrogastra ventricosa 
(hotkategori i Dalsland 2 (möjligen 1)), Vitrea contracta (hotkategori i Dalsland 4), 
Aegopinella pura (hotkategori i Dalsland 4) 
Lavar:  Arthonia leucopellea, Arthonia spadicea (hotkategori 4, hänsynskrävande), 
havstulpanlav, Nephroma bellum.  
 
Bedömning: Klass 1. 
 
 
Bild 13. Denna sällsynta och mycket krävande snäcka (Macrogastra ventricosa) lever i 
Åmålsbergens näringsrika branter. (Naturlig storlek ca 1,5 cm). Foto Svante Hultengren. 
 
 
Skyddsmotiv: Ett litet bestånd av en sällsynt skogstyp. Rik örtflora och intressanta lavar 
på träden. Rik och känslig molluskfauna med flera hotade arter. 
 
Skötselåtgärder: Området föreslås ingå i det nu interremistiska naturreservatet. Inga 
skogliga åtgärder tillåts utan beståndet lämnas att utvecklas som fri naturskog. 
 
 
22. Blandlövskog utmed Trinnebergets västsida 
 
Beskrivning: Detta lilla fragment av blandlövskog i västbranten av Trinneberget gränsar 
i väster och norr till färska hyggen. Skogens sammansättning liknar i stort den vid 
Klöveruds och Baljåsens branter. Här dominerar en blandning av asp, björk och 
ädellövträd som lind, lönn och ask. Inblandat finns också en del gran. Skogen är 
åldermässigt varierad med dimensioner från klena till grova träd. Buskskikt med hassel 
förekommer över större delen. Fältskiktet är lundartat med många intressanta och 
krävande arter. Mot söder övergår beståndet i blåbärsgranskog. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Blåsippa, hässlebrodd, myskmadra, skogssvingel 
(hotkategori 3, sällsynt), och trolldruva.  
Lavar: Bårdlav, lunglav och slanklav på lönn. 
 
Bedömning: Klass 3.  
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Skyddsmotiv: Sällsynt skogsbiotop med rik kärlväxtflora och med förekomst av hotade 
arter. Hänsynskrävande lavflora. 
 
Skötselåtgärder: Beståndet behålles som sluten blandlövskog med stort ädellövinslag. 
Endast försiktig plockhuggning förordas. Ingen slutavverkning bör tillåtas. I första hand 
avverkas gran, och andelen ädellövträd bör gynnas.  
 
 
23. Bäckravinen sydväst om Trinneberget 
 
Beskrivning: I denna lilla bäckravin växer blandskog med grov gran (enstaka mycket 
grova) samt riklig inblandning av lövträd med lönn, asp och björk. I buskskiktet 
förekommer hassel och skogstry. Fältskiktet är en rik gräs-högörttyp med flera krävande 
arter. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Blåsippa, Skogssvingel (hotkategori 3, sällsynt),  
trolldruva och vårärt.  
Lavar: Lunglav och Biatorella monasteriensis (hotkategori 2, sårbar) på lönn. 
 
Bedömning: Klass 3.  
 
Skyddsmotiv: Sällsynt skogsbiotop med rik kärlväxtflora och med förekomst av hotade 
arter. Hänsynskrävande lavflora. 
 
Skötselåtgärder: Beståndet behålles som sluten blandskog. Endast försiktig 
plockhuggning förordas. Ingen slutavverkning bör tillåtas. 
 
 
24. Lövskogen vid Hult väst  
 
Beskrivning: Igenväxande åkrar och åkerrenar som tidigare utnyttjades för slåtter.  
 
Följande skogstyper finns representerade: triviallövblandskog och askskog. Den södra 
delen består av smala remsor av lövskog mest dominerade av asp och björk. Ett centralt 
beläget parti domineras av ask, och här växer också asp, björk, gråal och sälg. Träden är 
klena till medelgrova. Hassel förekommer i buskskiktet. Det norra området består av 
klen björk som gallrats. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
25. Lövskogen vid Hult öst  
 
Beskrivning: Igenväxande slåtter- och betesmarker nedanför en åker. Följande 
skogstyper finns representerade: triviallövblandskog och askskog. 
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Asp och björk dominerar större delen men vissa delar domineras av ask. Tillsammans 
med dessa växer lind, lönn, sälg och klibbal. Träden är klena till medelgrova eller i 
vissa fall grova. Ofta är träden flerstammiga. Hassel förekommer, och föryngringen 
behärskas av ask men är bitvis svag. Gran förekommer, och det finns också en viss 
granföryngring. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Ormbär, trolldruva och tvåblad. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
26. Lövskogen söder om Grättve  
 
Beskrivning: Igenväxande kulturmark med triviallövblandskog. 
 
Gallrade bestånd av björk med inslag av asp och ogallrade aspbestånd dominerar. 
Träden är mest klena. Längs vägen står en allé av lönnar.  
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
27. Lövskogen vid Grättve  
 
Beskrivning: Bäckravin och en välskött björkdunge. Triviallövblandskog. 
 
Utefter bäcken växer björk, klibbal, lönn, sälg, ask, asp och rönn. Träden är klena eller 
medelgrova. Det växer också hägg i området och marken täcks av högörtvegetation. 
Längst i väster finns en dunge av björk. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
28. Lövskogen norr om Grättve  
 
Beskrivning: Igenväxande kulturmarker som på flera ställen är påtagligt fuktiga. Delar 
av området är indelat i sommarstugetomter. Beståndet är luckigt med insprängda 
ängsytor. Följande skogstyper finns representerade: klibbalskog och björkskog. 
 



 27

Klen björk dominerar, men det finns också asp och sälg. Klibbal bildar mindre bestånd. 
Granföryngring förekommer, och några partier är granplanterade. Även föryngring av 
asp och björk förekommer. Tätheten varierar liksom fältskiktet, som dock mestadels 
domineras av örter. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
29. Lövskogar vid Högheden  
 
Beskrivning: Sluttning med igenväxta kulturmarker, främst ängsmark. En kraftledning 
korsar området. Följande skogstyper finns representerade: triviallövblandskog och 
gråalskog. 
 
Asp och björk med inslag av rönn, gråal och gran är karakteristiskt för den högre 
liggande delen av området kring vägen mot Högheden. Längre ned i sluttningen ökar 
inslaget av gråal. Nedom nedre vägen är skogen klenare och mer graninblandad, och 
består av björk och gråal med lite asp. Längre ner finns också klibbal. Hassel och hägg 
förekommer bitvis rikligt och det förekommer strödda exemplar av ask, lönn och alm. 
Träden är mestadels klena men det förekommer grova björkar, aspar, askar och rönnar. 
Väster om övre vägen växer några grova lindar. Skogen är mestadels tät och bitvis 
snårig. Gråal föryngras rikligt men det finns också en del granföryngring liksom uppslag 
av ask och lönn.  
 
Bedömning: Klass 3.  
 
Skyddsmotiv: Områdets storlek och avsaknad av gran i stora delar samt beståndet av 
gråal ger det höga värdet. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
30. Lövskog vid Mörkerud norr om Högheden  
 
Beskrivning: Igenväxande kulturmarker. Delar av området är gallrat och avbryts av 
öppna ängsmarker. I östra delen diffus avgränsning. Triviallövblandskog. 
 
Asp och björk dominerar i övre delen. I bestånden ingår en del lönn, sälg och gran. Det 
finns granföryngring och askföryngring. Nedom vägen är skogen fuktigare med 
dominans för klibbal, gråal och björk. Granen är vanligare här. Träden är överallt klena.  
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
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Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
31. Lövskog kring Gyllsviken  
 
Beskrivning: Varierande bestånd av lövskog intill Edslan och ett vattendrag. 
Triviallövblandskog. 
 
I norra delen växer gråal, klibbal, björk, asp, sälg och ask och en hel del gran bitvis. 
Hassel och hägg ingår. Träden är klena till medelgrova och det finns lågor av björk, al 
och asp. Vid sjöns sydända finns sumpskog med björk och lite asp utefter vägen. Flera 
lågor och torrträd finns här. Söderut finns en del igenväxta inägor med gallrad 
björkskog. Andra inägor är granplanterade. Väster om vägen växer björk, asp, enstaka 
ask och sälg och en hel del gran. Tät föryngring av gråal, ask och asp. Träden är klena 
till medelgrova. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
32. Lövskogar utmed Edslan sydväst om Strand  
 
Beskrivning: Igenväxta slåtter- och betesmarker med inslag av åkrar. Marken sluttar 
svagt mot Edslan och är ofta stenig och ibland fuktig. Beståndet fortsätter längs sjön 
som en smal bård. Triviallövblandskog. 
 
I östra delen dominerar klen björk som omväxlar med stråk av klibbal och med inslag 
av sälg. Närmare sjön klen till medelgrov björk och asp med varierande inslag av gran. I 
klibbalstråken föryngras ask och rönn. Den norra delen har samma sammansättning men 
graninslaget försvinner. Träden är mest klena och föryngringen sparsam. Det finns glest 
med hassel i hela området samt en del brakved.  
 
Flora och fauna: Svampar: Blåsopp (länets nordligaste lokal för svampen). 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
33. Lövskog söder om Strand  
 
Beskrivning: Ett område med gamla kulturmarker i varierande stadier av igenväxning. 
Genom området rinner en bäck. Triviallövblandskog. 
 
Närmast gården asp, björk och sälg i tätt bestånd med klena träd. Enstaka grova björkar 
och föryngring av rönn och lönn. På marken örter och gräs. Öster om bäcken lite hassel 
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och snabbt ökande graninblandning. Norrut växer klen björk och söderut klen björk och 
klibbal. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
34. Lövskog vid Skackerud  
 
Beskrivning: Brant sluttning med lövskog och några dungar i betesmark. Hela området 
betas. En kraftledning går längs området. Området gränsar intill en mycket skyddsvärd 
slåtteräng. Triviallövblandskog. 
 
Nederst växer klibbal och sälg med ask. Hassel, hägg och skogstry bildar buskskikt och 
marken täcks av örter och gräs. I sluttningen växer asp, björk, alm och ask. Här och där 
finns en del gran. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
35. Lövskog vid Edsleskog  
 
Beskrivning: Igenväxande kulturmarker med varierande utseende och sammansättning. 
Delvis fuktiga marker utefter ån. Delvis avverkat. Kraftledningar finns i området. 
Triviallövblandskog. 
 
Vid vägen i öster växer björk och asp med ej slutet kronskikt och med tät föryngring av 
asp och ask under. Träden är klen till medelgrova. Här finns hassel, enstaka ekar och 
rönnar. Längs ån täta bestånd av klen björk, klibbal och sälg. Söder om torpet Marstrand 
en gallrad björkhage. I den fuktiga skogen finns en del granföryngring. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
36. Lövskog vid Mölnerud  
 
Beskrivning: Triviallövblandskog. Asp och björk på sumpig mark som ställts under 
vatten genom ett bäverdämme. Många aspar är nu fällda av bävern. 
 
Bedömning: Klass 3. 
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Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
37. Lövskog vid Lilla Klöverud  
 
Beskrivning: Björkskog. Väster om Lilla Klöverud finns en hel del lövträd som nu står 
kvar i en ungskog av gran. Närmast kulturmarkerna har karaktären av hagmark 
bibehållits. Här växer björk med enbuskar under. Området betas. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
38. Lövskog vid Bräcketjärnet söder om Bräcke  
 
Beskrivning: Gallrade lövbestånd vid östligaste delen av Bräcketjärnet. Inom området 
finns en liten badplats. Triviallövblandskog. 
 
Björk, asp, klibbal, enstaka ekar och askar bildar detta glesa trädbestånd som troligen är 
en följd av landskapsvårdande gallringar i igenväxt betesmark. I områdets södra del är 
beståndet tätare och består av björk och klibbal. Det är gott om hassel, hägg, skogstry 
och olvon och föryngring av asp, björk och ask. På marken växer örter och örnbräken. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
39. Lövskog vid Högen  
 
Beskrivning: Igenväxande ängsmarker och en bergbrant. En viss gallring har 
förekommit. Följande skogstyper finns representerade: triviallövblandskog och ekskog. 
 
I den västra delen växer asp och björk med delvis kraftig granföryngring under. Träden 
är klena till medelgrova. I öster är inslaget av gran mindre och här förekommer också 
ek, delvis i rent bestånd, lönn, sälg, rönn och ask. Träden är även här klena till 
medelgrova. Åt öster är beståndet diffust avgränsat mot igenväxt åkermark med stort 
graninslag. Hassel förekommer rikligt och marken täcks av lågörter. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
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Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
 
 
40. Beteshagen vid Sannerud  
 
Beskrivning: Sannerud ligger ensligt beläget i ett storkuperat barrskogslandskap vid 
Edslan. I en liten slänt nedanför ladugården finns en trädfri välhävdad betesmark. 
Storleken är ca 0,3 ha. Marken är frisk och något stenig. I fältskiktet finns en örtrik 
välutvecklad vegetationstyp, kanske närmast att benämna som staggäng. Stagg, 
jungfrulin, darrgräs och ormrot är karaktärsarter. Ängsskallra, prästkrage, gökärt, 
knägräs m. fl. andra hävdgynnade arter förekommer också allmänt. Kattfot växer i 
mattor på torrare ställen. Området betas av får och är välhävdat. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Kattfot, darrgräs, ormrot, loppstarr, låsbräken, klasefibbla 
och jungfrulin. 
 
Bedömning: Klass 2.  
 
Skyddsmotiv: Den välutvecklade vegetationstypen med ett stort antal arter knutna till 
kontinuerligt hävdade naturliga fodermarker motiverar bedömningen mycket högt värde 
trots områdets begränsade storlek. 
 
Skötselåtgärder: Fortsatt årlig beteshävd är nödvändig för att bibehålla den 
hävdgynnade floran. Området föreslås ingå i riksintresseområdet. 
 
Dokumentation: Ängar och Hagar i Bengtsfors kommun av Jonas Stenström. 
 
 
41. Dalformationens bottenkonglomerat 1 km öster om Edsleskogs kyrka  
 
Beskrivning: Utmed nya riksvägen mellan Bengtsfors och Åmål, ca 1 km öster om 
Edsleskogs kyrka, finns några blottade berghällar på bägge sidor om vägen. 
 
I den obetydliga sänkan finns en röd granit i de östra hällarna medan det i de västra 
hällarna (norr om vägen) finns konglomerat. Konglomeratet består av välrundade bollar 
av bl.a. olika graniter och mörk, äldre metabasit. Eftersom flera olika slags bergarter 
ingår i bollmaterialet, sägs detta vara polymikt. Konglomeratet och graniten har 
drabbats av sprickbildning och förkastningsrörelser. I sprickorna har kvarts, violett 
flusspat och gul kopparkis kristalliserat från mineraliserande lösningar. 
 
Höjdområdet österut är dominerat av en grönsvart ganska homogen bergart. Den har 
ursprungligen bildats som en lavabergart vid vulkanutbrott på havsbottnen i samband 
med den omgivande lerskifferns sedimentation. Bergarten benämns vanligen spilit. 
Spilitbäddarnas tjocklek är vanligen mellan 10 och 50 meter. Den spilitförande delen av 
Dalformationen ligger ungefär mitt i lagerserien. 
 
Bedömning: Klass 3.  
 
Skyddsmotiv: Värdefull geologisk lokal för vetenskap och undervisning. 
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Skötselåtgärder: Inga speciella åtgärder krävs. Eventuellt skulle platsen kunna bli en 
station längs en eventuell naturstig och då förses med informationstavla. 
 
Dokumentation: Kvartär- och berggrundsgeologisk guide över Dalsland av Bo Lind & 
Lennart Samuelsson. 
 
 
42. Isälvsdeltat vid Rådviken vid Edslans västsida. 
 
Beskrivning: Slättområdet direkt öster om Järnkaseberget, vid sydspetsen av Rådviken i 
Edslan, täckts av isälvsmaterial. Området utgör en del i det omfattande isälvsstråk som 
kan följas väster om Kroppefjäll genom nästan hela Dalsland, från Högsäter över 
Ödskölts moar, Ivägsåsen och Moarne, över Laxarby och vidare upp i Värmland.   
 
Bedömning: Klass 3.  
 
Skyddsmotiv: Intressant geologisk lokal. 
 
Skötselåtgärder: Ingen täktverksamhet tillåts i området. 
 
 
43. Sulfidmineralisering i en kvartsgång vid Strand  
 
Beskrivning: Kopparförekomsten i Strand består av 2 skärpningar, en nordlig 4 m lång 
och 2 m bred, och en sydlig 6 m lång och 2 m bred. Båda ca 1,5 m djupa, men 
igenrasade och fyllda med sten och bråte. Dock kan man se kopparglans och malakit, 
som huvudsakligen sitter i en ca 2 dm bred kvartsgång. Sidosten är en småveckad 
lerskiffer, som stryker N20oO, stupar brant mot öster och tillhör Dalslandsgruppen. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skyddsmotiv: Intressant geologisk lokal. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella åtgärder krävs. Eventuellt skulle platsen kunna bli en 
station längs en eventuell naturstig och då förses med informationstavla. 
 
Dokumentation: Malmer, industriella mineral och bergarter i Älvsborgs län av N.A. 
Shaikh m.fl.. 
 
 
44. Slåtteräng vid hembygdsgården Petersburg  
 
Beskrivning: Hackeslått, 0,5 ha. Små, mer eller mindre isolerade skogsgårdar ligger 
utspridda som öppningar i ett landskap som domineras av barrskog, sjö och myr. Den 
mark som omger hembygdsgården hävdas till stor del genom slåtter i slutet av 
sommaren. Det har medfört att många slåttergynnade växter är vanliga, även på delar 
som varit åkermark. Trädskiktet i området består av ett fåtal lövträd. Buskskiktet är 
obefintligt. Marken är torr till frisk. Vegetationstypen utgörs av ett relativt artrikt 
samhälle som dels är av friskängstyp, dels gräshed med visst inslag av ljung. 
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Området hävdas genom årlig lieslåtter. Delar av ytan är gammal åkermark. Den 
ekonomiska kartan från 1890 redovisar åkermark runt husen och slåtteräng i sydväst och 
nordöst. 
Området ingår i länets naturvårdsplan (del av objekt 5, klass 3). 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Vanliga slåttergynnade arter är stagg, jungfrulin och 
ormrot. I mindre bestånd förekommer darrgräs, Jungfru Marie nycklar m.fl. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skyddsmotiv: Välhävdad ängsmark. 
 
Skötselåtgärder: Området bör även fortsättningsvis hävdas kontinuerligt genom årlig 
slåtter. Nola-avtal finns tecknat mellan länsstyrelsen och hembygdsföreningen.  
 
Dokumentation: Ängar och hagar i Åmåls kommun av Per Elvingsson. 
 
 
Bild 14. Kring torpet Petersburg finns vackra och välansade ängsmarker. 
 
 
45. Sjön Edslan  
 
Beskrivning: Edslan är en klarvattensjö. Sjön har en mycket hög biologisk funktion och 
innehar betydande raritetsvärden. Den biologiska mångformigheten får anses som 
tämligen hög, främst beroende på det höga antalet fiskarter, en tämligen divers 
grundbottenfauna samt en varierad sammansättning av grundbotten och strandnära 
områden. 
 
Flora och fauna: Kräftdjur: Reliktmärla (Pontoporeia affinis) och Limnocalanus 
macrurus samt möjligen ytterligare en istidsrelikt: Pungräka (Mysis relicta).  
Fiskar: Förekommande fiskarter är: ål, ev. öring (hotkategori 4, hänsynskrävande), sik, 
siklöja, nors, gädda, benlöja, mört, lake, hornsimpa (hotkategori 4, hänsynskrävande), 
stensimpa, gers och abborre.  
 
Bedömning: Klass 2. 
 
Skyddsmotiv: Hög biologisk mångformighet med ett stort antal fiskarter och en artrik 
bottenfauna. Förekomst av en hotad fiskart samt flera istidsrelikter. 
 
Skötselåtgärder: Den befintliga fiskfaunan skall bibehållas. Att ersätta det naturliga 
fiskbeståndet med inplanterad ädelfisk får ej tillåtas. Nya arter bör ej heller tillföras det 
befintliga beståndet. Omfattande åtgärder som kan tänkas påverka den lägre faunan, typ 
stora kalkningsprojekt, vattenståndsregleringar, tippning och utfyllnad etc., bör ej 
tillåtas och måste i varje enskilt fall prövas noggrant av behörig myndighet. 
 
Dokumentation: Naturvårdsprogram för sjöar och vattendrag. Åmåls kommun. Sjöar i 
Älvsborgs län, norra delen. Beskrivning och naturvärdesbedömning Länsstyrelsen 
1989:8.  
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46. Sjön Bräcketjärnet  
 
Beskrivning: En mesotrof sjö där strand- och vattenvegetationen är förhållandevis 
rikligt förekommande med vass bestånd och högstarr-mader i vissa vikar och 
kortskottsvegetation utmed övriga stränder. Omgivningarna består till största delen av 
näringsrik, odlad mark samt löv- och blandskog.  
 
Flora och fauna: Kräftdjur: Istidsrelikten fyrtandad reliktmärla (Pallacea quadrispinosa). 
Fiskar: Ål, siklöja, gädda, ev. elritsa, mört, lake, gers och abborre. 
 
Bedömning: Klass 2.  
 
Skyddsmotiv: Sjön får anses ha en mycket hög biologisk funktion med bl.a. förekomst 
av en reliktart. 
 
Skötselåtgärder: Den befintliga fiskfaunan skall bibehållas. Att ersätta det naturliga 
fiskbeståndet med inplanterad ädelfisk får ej tillåtas. Nya arter bör ej heller tillföras det 
befintliga beståndet. Omfattande åtgärder som kan tänkas påverka den lägre faunan, typ 
stora kalkningsprojekt, vattenståndsregleringar, tippning och utfyllnad etc., bör ej 
tillåtas och måste i varje enskilt fall prövas noggrant av behörig myndighet. 
 
Dokumentation: Naturvårdsprogram för sjöar och vattendrag. Åmåls kommun. Sjöar i 
Älvsborgs län, norra delen. Beskrivning och naturvärdesbedömning Länsstyrelsen 
1989:8.  
 
 
Bild 15. Vassarna i sydändan av Bräcketjärnet. I bakgrunden skymtar gården Bräcke. 
 
 
47. Bergbranten vid Hollsten 
 
Beskrivning: I den sydvettande rasbranten ner mot Ömmeln växte tidigare blandlövskog 
med stort ädellövinslag. Området avverkades emellertid för ett par år sedan varvid en 
mycket intressant floralokal m.el.m. spolierades.  
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Purpurknipprot, blodnäva, vit fetknopp, kungsmynta, 
monke, harmynta, bergjohannesört, vippärt, skogstry. Sparsamt förekommer också ryl, 
sårläka, skogsknipprot, skogsklocka samt skogsfru (hotkategori 4, hänsynskrävande) 
(den ena av Dalslands två fyndplatser för denna art). 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Området bör återbeskogas med lövträd, i första hand ädellövträd, för 
att på sikt återställa naturvärdena. 
 
 
48. Hällmarkstallskogarna norr om Grimsheden samt kring och söder om 
Högheden 
 
Beskrivning: På de nord-sydligt gående bergryggarna är jordtäcket mycket tunt och 
nakna hällar av den fattiga kvartsitberggrunden dominerar över stora ytor. Vegetationen 
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är därför mycket sparsam och domineras av gles tallskog med i huvudsak klena till 
medelgrova träd. Enstaka grova till mycket grova tallar påträffas här och var i 
sluttningarna. Förutom tall förekommer enstaka klena björkar samt, främst i 
sluttningarna, enstaka granar.  
 
Undervegetationen är också mycket sparsam och koncentrerad till små svackor i 
terrängen. Spridda bindvidebuskar påträffas, och i fältskiktet dominerar olika ris 
(blåbär, lingon, ljung och odon) samt här och var örnbräken. På hällmarkspartierna 
växer vidsträckta mattor av lavar, främst renlavar, samt ett fåtal mossarter. Vegetationen 
påminner starkt om den i Sörknattenområdet (Andersson, Appelqvist 1980). 
 
Bedömning: Klass 2.  
 
Skyddsmotiv: Välutvecklat hällmarksområde med vildmarkskaraktär. 
 
Skyddsåtgärder: Inga skogliga åtgärder bör genomföras inom området, utan skogen 
tillåts utvecklas fritt som naturskog. 
 
 
49. Hällmarksskogarna kring Slommetjärn 
 
Beskrivning: Hällmarksskogarna på den fattiga och ganska sura och hårda lianeskiffern 
är ofta av typen blandskog med tall som dominant och med inslag av asp, björk och 
gran. Dessa marker har ett mera artrikt fältskikt än hällmarkstallskogarna på 
kvartsiterna. Med stor sannolikhet har de också tidigare utnyttjats för skogsbete, vilket 
bl.a. indikeras av att enbuskar är ett vanligt inslag. Förutom ljung och de övriga risen 
dominerar kruståtel och vårbrodd tillsammans med örter som blodrot, ängskovall och 
gökärt m.fl.  
 
Bedömning: Klass 2.  
 
Skyddsmotiv: Välutvecklat hällmarksområde med vildmarkskaraktär. 
 
Skyddsåtgärder: Inga skogliga åtgärder bör genomföras inom området, utan skogen 
tillåts utvecklas fritt som naturskog. 
 
 
50. Rasbranten vid Korpeflåget 
 
Beskrivning: I den branta talussluttningen växer gles blandskog som domineras av klen 
asp, sälg och lönn. Här finns också inslag av klen gran samt enstaka klen lind. Delar av 
beståndet har gallrats och i väster gränsar det mot ett hygge som sträcker sig ner mot 
Edslan. Hassel och skogstry samt sly av asp, björk och rönn bildar buskskikt. Fältskiktet 
är örtrikt. 
 
Flora och fauna: Kärlväxter: Backglim, blåsippa, lundslok, skogsknipprot, skogsvicker 
och vårärt. 
Lavar: Bårdlav, lunglav och korallblylav. 
 
Bedömning: Klass 2. 
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Skyddsmotiv: Värdefull rasbrant med rik flora och hänsynskrävande lavar. Potentiell 
häckningsbiotop för bl.a. vissa rovfågelarter. 
 
Skyddsåtgärder: Området bör undantas från avverkning och tillåtas utvecklas fritt som 
naturskog. 
 
 
51. Lövskogar vid Strandhulten 
 
Beskrivning: Blandlövskog av trivialtyp, björkhage. Lövskog av skiftande utseende på 
igenväxta slåtter- och betesmarker i kuperad terräng. Närmast vägen är beståndet fuktigt 
med klen björk, asp, klibbal och gran, samt med inslag av klen lönn och rönn. Enstaka 
medelgrova björkar förekommer. Riklig föryngring av gran samt på torrare mark björk, 
 lönn och rönn. Enstaka lågor förekommer. Fältskikt av gräs-örttyp. I hagmarken 
växer främst björk med inslag av rönn, lönn, vildapel, gran samt medelgrov ek. 
Buskskikt med hägg och hassel. Fältskikt av örttyp. I en sluttning finns ett fint bestånd 
av björk och hassel där den ursprungliga grässvålsfloran är intakt och svinroten växer 
rikligt. Området är bitvis tätt, bitvis glest. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
Skötselåtgärder: Inga speciella skötselåtgärder föreslås. 
 
Dokumentation: Lövskogar i Åmåls kommun av Karl-Henrik Larsson. 
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BESKRIVNING AV OMRÅDETS  
FLORA OCH FAUNA,  

med särskild hänsyn till hotade, sällsynta, ovanliga 
eller för övrigt anmärkningsvärda arter. 

 
 
Inventeringarna har genomförts av olika personer, med olika metodik och under olika 
långa tidsperioder. I en del fall har samtliga arter inventerats medan i andra fall har 
endast speciellt intressanta arter undersökts (hotade, sällsynta och indikatorarter på lång 
skoglig kontinuitet). 
 
 
Lavar 
 
Lavarna är en organismgrupp som på senare tid rönt alltmer intresse. Det har visat sig 
att de, p.g.a. speciell byggnad och levnadssätt, är starkt utsatta för hot, som är 
förknippade med det moderna samhällets utveckling. Många epifytiska lavarter är 
beroende av skog som varit sluten och för övrigt m.el.m. opåverkad under mycket lång 
tid. Likaså är skog med rik lövträdsinblandning samt varierad trädslagssammansättning 
och åldersfördelning viktiga biotoper för många lavar. Moderna skogsbruksmetoder 
motverkar samtliga dessa förutsättningar, och landet har på senare tid alltmer utarmats 
på livsmiljöer för många känsliga lavarter.   
 
Inom det inventerade området finns ett flertal olika vegetationstyper representerade och 
således också mycket varierande lavsamhällen. I de torra och fattiga 
hällmarkstallskogarna på kvartsiten och Kroppefjällsgnejsen är lavsamhällena mycket 
artfattiga, dock ofta individrika. Inga sällsynta eller speciellt känsliga arter har påträffats 
inom dessa delar. De allmänt förekommande triviala blandlövskogarna i området är för 
det mesta alltför unga för att rymma intressanta lavar. På lång sikt kan dock flera av 
dessa områden komma att bli lämpliga lavbiotoper. De gamla blandlövskogarna med 
inslag av ädellövträd samt blandskogarna, vilka förekommer på ett flertal ställen i 
branterna inom Dalformationens rika partier, hyser däremot en rik och ofta mycket 
intressant lavflora med ett flertal känsliga och hotade arter. 
Ytterligare exempel på intressanta lavbiotoper som förekommer inom området är gamla 
och grova ädellövträd, typ hamlade askar i kulturlandskapet, samt gammal, fuktig 
granskog och alsumpskog. 
 
Någon fullständig inventering av lavfloran har ej genomförts inom ramen för detta 
arbete.  En utförlig inventering av moss- och lavfloran i Sörknattenområdet gjordes 
emellertid 1980 av Andersson och Appelqvist, och denna beskrivning stämmer i stora 
drag väl överens med kryptogamflorans sammansättning inom huvuddelen av det 
område som behandlas i denna rapport.  
 
Artlistan som presenteras nedan omfattar endast arter vilka bedöms ha särskilt intresse, 
d.v.s. hotade eller sällsynta arter, kontinuitetskrävande arter, växtgeografiskt intressanta 
förekomster etc. Där inget annat anges avser hotkategoriangivelserna rikets lista över 
hotade lavar (Floravårdskommittén för lavar 1987). 
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Almlav (Gyalecta ulmi) - Lövskogsart med sydlig utbredning. Enstaka fynd i 
Klöverud/Baljåsenbranterna samt vid Bräcke ängar. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Arthonia leucopellea -  Främst en barrskogsart med krav på fuktiga miljöer. 
Indikatorart för skoglig kontinuitet. Riklig på grova granar söder om Råbergsklevarna 
på Åmålsbergens västsida. 
 
Arthonia spadicea - Växer främst på lövträd i skuggig och fuktig miljö. Sydlig 
utbredning. Indikatorart för skoglig kontinuitet. Noterad på ett flertal träd i 
Klöverud/Baljåsenbranterna, i västbranten av Råbergsklevarna samt vid Bräcke ängar. 
Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Arthonia vinosa -  Växer främst på lövträd i fuktig miljö. Arte har värde som 
indikatorart för skoglig kontinuitet. Noterad på ett flertal ställen i Klöveruds och 
Baljåsens branter samt vid Bräcke ängar. 
 
Aspgelélav (Collema subnigrescens) - Lövskogsart med sydlig utbredning. 
Indikatorart för skoglig kontinuitet. Föroreningskänslig och minskande i frekvens. Ett 
fåtal fynd i Klöverud/Baljåsenbranterna. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Biatorella monasteriensis -  Växer i lövskogar i skuggig och fuktig miljö. Indikatorart 
för lång skoglig kontinuitet. Ett fåtal kända växtplatser i landet. Noterad på ett flertal 
träd i Klöverud/Baljåsenbranterna och vid Bräcke ängar. Hotkategori 2, sårbar.  
 
Blylav (Parmeliella plumbea) - En blygrå, medelstor bladlav som växer på 
lövträdsbark. Viktig indikatorart för lång skoglig kontinuitet. Starkt föroreningskänslig 
och minskande i landet. Tämligen riklig inom ett begränsat avsnitt av 
Klöverud/Baljåsenbranterna. Hotkategori 2, sårbar.  
 
Bårdlav (Nephroma parile) - Växer främst på lövträd i fuktiga miljöer. En god 
indikatorart för skoglig kontinuitet. Länsstyrelsens floravårdsregister. Noterad på ett 
flertal träd i Klöverud/Baljåsenbranterna. 
 
Gammelgranlav (Lecanactis abietina) - Växer främst på gamla granar men även på 
lövträd. Sydlig utbredning. Arten har ett visst värde som indikatorart för skoglig 
kontinuitet.  Påträffas rikligt i områdets äldre barrskogar. 
 
Garnlav (Alectoria samentosa) - En gulaktig busklav med hängande växtsätt. Laven 
kräver gammal skog och är nordlig i sin utbredning. Föroreningskänslig och på 
tillbakagång i södra Sverige. Länsstyrelsens floravårdsregister. Ett fynd på hassel i 
Klöverudsbranterna. 
 
Grynig filtlav (Peltigera collina) - Växer främst på lövträd i fuktig miljö. Sydlig 
tendens. Indikatorart för skoglig kontinuitet. Länsstyrelsens floravårdsregiter. Påträffad 
flerstädes inom området på gamla lövträd. 
 
Grynig gelélav (Collema subflaccidum) - Lövskogsart med sydlig utbredning. Viktig 
indikatorart för lång skoglig kontinuitet. Föroreningskänslig och starkt minskande i 
frekvens. Ett fåtal fynd i Klöverud/Baljåsenbranterna. Hotkategori 1, akut hotad.  
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Gyalecta flotowii - Lövskogsart med sydlig utbredning. Viktig indikatorart för lång 
skoglig kontinuitet. Funnen på flera träd i Klöverud/Baljåsenbranterna samt vid Bräcke 
ängar. Hotkategori 3, sällsynt.  
 
Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum) - Växer på lövträd i fuktiga miljöer. Sydlig 
utbredning. Indikatorart för skoglig kontinuitet. Länsstyrelsens floravårdsregister. Riklig 
på grova alar samt på enstaka granar söder om Råbergsklevarna på Åmålsbergens 
västsida. Ett fynd ca 800 m NNO om St. Klöverud på lönn. 
 
Luddlav (Nephroma resupinatum) - Växer bland mossor på trädstammar och klippor 
i fuktiga miljöer. Nordlig utbredningstyngdpunkt. Föroreningskänslig och minskande i 
södra Sverige. Indikatorart för skoglig kontinuitet. Länsstyrelsens floravårdsregister. Ett 
flertal fynd på lövträd i Klöverud/Baljåsenbranterna. 
 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) - En storväxt, krävande lav som föredrar lövträdsbark. 
Indikatorart för skoglig kontinuitet. Starkt föroreningskänslig och minskande i södra 
Sverige. Påträffad spridd inom hela Klöverud/Baljåsenområdet och bitvis riklig. Främst 
på lönn men även på andra lövträd, samt ett fynd på en klippa. Länsstyrelsens 
floravårdsregister.  
 
Skinnlav (Leptogium saturninum) - Påträffas på lövträd i fuktig miljö. Arten har 
värde som indikatorart för skoglig kontinuitet. Föroreningskänslig och troligen 
minskande. Enstaka fynd inom området. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
Stiftblylav (Parmeliella triptophylla) - Växer bland mossa och på lövträdsbark i 
fuktiga miljöer. Arten har värde som indikator på skoglig kontinuitet. 
Föroreningskänslig och hänsynskrävande art. Noterad på ett flertal ställen inom 
området. 
 
Stiftgelélav (Collema furfuraceum) - Växer främst i fuktig lövskog. Viktig 
indikatorart för lång skoglig kontinuitet. Föroreningskänslig och starkt minskande i 
frekvens. Enstaka fynd på lövträd i Klöverudsbrantena. Hotkategori 2, sårbar.  
 
Traslav (Leptogium lichenoides) - Växer bland mossa på träd och sten i fuktiga 
miljöer. Arten har värde som indikator på skoglig kontinuitet. Föroreningskänslig art 
som kräver hänsyn. Ett flertal fynd på lövträd i Klöverud/Baljåsenbranterna. 
 
Västlig njurlav (Nephroma laevigatum) - Växer på lövträd och klippor i skuggiga, 
fuktig miljöer. Sydlig utbredning. Indikatorart för skoglig kontinuitet. Känslig art som 
är på tillbakagång i hela landet. Ett fynd på en lönn ca 700 m SV om tornet på Baljåsen. 
Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Ådrig torsklav (Peltigera leucophlebia). 
En stor, markväxande och kalkgynnad bladlav som trivs i skuggiga och näringsrika 
skogar. Föroreningskänslig art som är hänsynskrävande. Ett fåtal fynd i 
Klöverud/Baljåsenbranterna. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
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Ädellav (Catinaria grossa) - Lövskogsart med sydlig utbredning. Minskande i 
frekvens. Enstaka fynd på lönn i Klöverud/Baljåsenbranterna. Hotkategori 4, 
hänsynskrävande.  
 
Örtlav (Lobaria laetevirens). 
En mycket krävande och starkt västlig s.k. oceanisk lav som påträffas i skuggiga, gamla 
lövskogar. Viktig indikatorart för lång skoglig kontinuitet. Starkt föroreningskänslig och 
minskande. Noterad på 13 träd (lönnar) i Klöverud/Baljåsenbranterna. Laven är fertil på 
två av fyndplatserna. Hotkategori 1, akut hotad.  
 
 
Mossor 
 
Inventering av mossfloran vid Klöverud (av Tomas Hallingbäck 1981) 
 
Allmänt 
 
Mossfloran har i många fall mycket mer specifika krav på miljön än övriga växter och 
kan ge goda informationer om markförhållanden, luftmiljön etc. Så är särskilt fallet i 
Klöveruds-området. I barrskogsmiljö dominerar mossor på marken. Den jämna och 
höga luftfuktigheten ger liksom bristen på ljus en välutvecklad och ibland exklusiv 
mossvegetation. 
 
Det undersökta området, ca 30 ha, utgörs av ett parti av berget Baljåsens västbrant. 
Längst i norr ingår även en dalgång med en bäck. På västbranten finner man flera 
avsatser som här och var bildar små dalgångar. Branten är huvudsakligen klädd med 
blandskog där relativt mycket ädellövträd ingår. Dalgången i norr utgörs av 
ängsgranskog. 
 
Markfloran 
 
Mossor är en mycket viktig komponent i granskogens markflora. I fuktig barrskog i 
södra Sverige finns karakteristiska och välutbildade mossamhällen av framförallt 
kvastmossarter (Dicranum-arter) med inslag av flera levermossor som stor revmossa 
och fingermossa. Vågig sidenmossa och blåmossa förekommer likaså i betydande 
mängd. Örter och ris spelar en betydligt mer underordnad roll i fuktig granskog än 
mossorna. 
 
På marken i den av gran dominerade dalgången i norr växer en för ängsgranskog i stort 
sett representativ mossflora. Fukt- och skuggynnade arter dominerar t.ex. stor 
kvastmossa - en ledart för granskog i sydvästra Sverige. Dessutom finns: husmossa, 
vågig stjärnmossa, klosidenmossa, granvitmossa, brokvitmossa och tujamossa. 
 
En lätt igenkänlig karaktärsart för ängsgranskog är rosmossan, som kräver lite rikare 
skogsmark. I dalgången finns även partier med ytligt och rörligt grundvatten framförallt 
vid foten av dalsidorna. Mark med sådant vatten får en radikalt avvikande mossflora. 
Mossor som kännetecknar denna miljö är: källgräsmossa, mörk husmossa, 
bågpraktmossa, Mnium magnifolium, skogshakmossa, tujamossa, knoppvitmossa och 
krokvitmossa. 
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Längs bäckkanten avtecknar sig en speciell artsammansättning med dominans av 
levermossor: sumpsäckmossa, blå säckmossa, jordtrådmossa, ringpellia, rörsvepemossa 
och bäckblekmossa. 
 
I själva bäcken på stenar finns mossorna: stor näckmossa, bäckraggmossa, bäckskapania 
och bräkenfickmossa. 
 
På avsatser och terrassliknande partier högre upp i bergbranten tar lövskog överhanden 
och det ökade ljuset inverkar betydligt på mossflorans sammansättning. På något torr 
marktyp påverkad av lövförna finns ett mossamhälle bestående av: hasselsprötmossa, 
hårgräsmossa, vågig stjärnmossa och praktbräkenmossa.  
 
På något fuktigare mark och i synnerhet i avsatsernas små dalgångar övergår markfloran 
till björnmoss-vegetation (Polytrichum-vegetation) med rikinslag av skuggtujamossa, 
kranshakmossa och stor gräsmossa. 
 
Ännu högre upp i västbranten avtar gradvis den kalkindikerande mossfloran och ersätts 
av trivial skogsmarksvegetation. Exempel på sådan finns på en hylla med: kvastmossa, 
bergkvastmossa, husmossa och väggmossa. 
 
Vedfloran 
 
Döda stammar, grenar och torrakor utgör underlag och växtplats för många 
specialiserade kryptogamer. En skog med stockar i olika dimensioner och olika 
förmultningsstadier har en artrik och komplex mossflora. Vedväxande mossor är 
beroende av ett bestämt trädslag och speciellt mikroklimat för att trivas. 
I grandalen i norr förekommer på granved t.ex. följande mossor: pigglummermossa, 
spretgräsmossa, måntrådmossa, krusflikmossa, jordflikmossa och sågskapania. 
 
Lövträdslågor har en annan artsammansättning. T.ex. finns på murken, fuktig aspved: 
späd krypmossa, cypressfläta, vedblekmossa och kopparglansmossa. 
 
I dalgången i norr och på avsatserna i bergbranten finns även en del mindre vanliga 
vedboende mossor som kräver strora trädstammar i visst nedbrytningsstadium. Exempel 
på sådana är grön sköldmossa och stubbspretmossa. Båda dessa arter är knutna till äldre 
oskötta ängsgranskogar, och är ovanliga i normalt skötta skogar. 
 
Epifytfloran 
 
Det är framförallt de epifytiska mossorna (= de på levande träd växande) som drabbas 
hårt av dålig luft och försurad nederbörd. Dessutom orsakar trädens korta livslängd i 
modernt skött skog att mossorna inte hinner växa till full storlek och reproducera sig. 
 
Viktiga omvärldsfaktorer för de trädväxande mossorna är i huvudsak trädets ålder, 
trädslag, skuggigt eller soligt läge, och miljön i omedelbar närhet till trädet. Naturligtvis 
finns många fler faktorer som betyder mycket för hur epifytfloran blir sammansatt. Inte 
minst betydelsefull är konkurrensen arter emellan och även konkurrens från lavar och 
svampar som inverkar gynnsamt eller ogynnsamt på florans utveckling. 
 
Man indela epifytflororna efter hurudan barken är. Somliga trädslag har en mycket 
näringsrik bark med högt pH, t.ex. ask och alm. Andra har sur och hård bark som 
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mindre lämpar sig som underlag. De förra kallar man rikbark och de senare fattigbark. 
En grupp trädslag hamnar mitt emellan och kan således kallas mellanbark. 
 
Exempel på mellanbark är klibbalen som i t.ex. dalgången i norr har kvastmossa på 
stammen medan alsocklarna har en flora av tät fransmossa och hornflikmossa samt 
vedsidenmossa. 
 
Aspstammar har en artrik mossflora med en mosaik av: cirkelbladsmossa, bandmossa, 
hjälmfrullania, strimhättemossa, samboradula, Stroemia obtusifolia, slät hättemossa och 
krusig ulota. 
 
Askens bark är vanligen rikast. På askar i västbranten växer en rad mycket krävande 
arter: Förutom de som även växer på aspstammarna finns bladmossor som 
trädkrypmossa, trådfläta, flatt fjädermossa, fällmossa och den gulgröna arten stor 
ärgmossa. 
 
Epifyterna på granstammar är få till antalet och utgörs av små kuddar av 
stubbkvastmossa och kvastmossa. Liksom gran har björk och tall en fattigbark med få 
eller inga mossor. 
 
Stenfloran 
 
Bergväggarnas mossflora är mycket beroende av den översilning som periodvis eller 
konstant kommer från ovanför liggande terräng. En speciell sammansättning är knuten 
till basiska bergarter och en annan till sura berg. På klipphyllor och i skrevor finns lite 
jord och en speciell mossvegetation. Arter som finns på basiska klipphyllor är: 
blekbryum, kloskimmermossa, mjuk planmossa och  blek stjärnmossa. 
 
Dessa arter indikerar bättre jordmån medan helt andra arter finns på sura klipphyllor 
t.ex. platt skimmermossa, skogsbjörnmossa, vanlig nickmossa och stor fransmossa. 
 
På släta bergväggar i skuggig och något fuktig miljö bildas ofta svällande vävar och 
sammanhängande kuddar. På basiska bergväggar finns en kalkkrävande flora av: grov 
baronmossa, kalkkammossa, masknickmossa, kalkkuddmossa, kalkäppelmossa, 
praktbräkenmossa, trädporella, skogsgrimmia, kuddtrattmossa, platt fjädermossa, grov 
fjädermossa och kruskalkmossa. 
 
Sura bergväggar har ett mindre artantal med nöjsamma arter: nervveckmossa, 
sipperraggmossa, bergraggmossa och  skogssidenmossa. 
 
Stenblock i granskogsterräng har på ovansidan i allmänhet bladmossor som 
stjärnmossa, råttsvansmossa och rosmossa, en artgrupp exklusiv för basiska klippblock i 
granskog. På klippblock av surare slag finns i granskogen de skuggföredragande västlig 
hakmossa, skärbladsmossa och skogsbjörnmossa. Skogsbjörnmossan påträffas även i 
öppnare och lövrikare skogar då ofta i sällskap med någon raggmoss-art. I ren lövskog 
finns på klippblocken en flora av lundlummermossa, kalkpraktmossa och 
råttsvansmossa. 
 
Floristiska aspekter 
 
Några fynd av vetenskapligt och floristiskt intressanta mossor gjordes. 
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Mnium magnifolium är en nordlig bladmossa som tämligen nyligen uppmärksammades 
i Europa (se T. Koponen 1973). Den är till skillnad från den snarlika Mnium 
pseudopunctatum skildkönad (dioik), har större blad än denna och växer i huvudsak 
endast i källkärr i skog i boreala Europa och Nordamerika. Arten är sannolikt inte 
ovanlig  
men har hitintill varit förbisedd av bryologer. 
 
Blå säckmossa är en sällsynt mossa med en nästan unik karaktär. Den har blåvioletta 
oljekroppar i cellerna. En karaktär som den endast delar med en annan levermossa i 
världen, nämligen en art i Sydamerika. Mossan är hitintill funnen i ett fåtal landskap i 
södra Sverige, men om den blev mer uppmärksammad bland mosskännare är det troligt 
att den upptäcks här och var. Ängsgranskog särskilt intill källkärr är dess vanligaste 
ekologi. 
 
Grön sköldmossa är en tämligen sällsynt bladmossa som uteslutande växer på väl rutten 
barrträdsved. Att den är ovanlig sammanhänger intimt vid att våra skogar innehåller 
relativt lite kvarlämnade trädstammar i rätt stadium och typ. 
 
Områdets skyddsvärde 
 
En stor grupp mossor i skog trivs bäst först när skogen är avverkningsmogen. Denna 
grupp av arter finns knappast alls i modernt skött skog, och i södra Sverige är de hotade 
och starkt missgynnade av rådande brist på lokaler. Somliga av de känsligaste eteblerar 
sig aldrig någonsin i den typ av avverkningsmogen skog vi har idag. Till det krävs bl.a. 
träd av mycket grova dimensioner, en lång skoglig kontinuitet, lågor i alla 
nedbrytningsstadier. 
 
Dock finns i raviner och andra impediment resterna (spillror) av en urskogsflora. Först 
när en skog som den vid Klöverud fått stå "misskött" några decennier infinner sig en 
mossvegetation som liknar den i urskog. 
 
En särskilt hotad urskogsmiljö är den i ängsgranskog. Ängsgranskog är idag särskilt 
utnyttjade som källa till skogsbruket, och har dessutom en kortare omloppstid än 
hedgranskog. Det största hotet utgör hyggesfasen och bristen på kvarlämnade 
trädstammar som hyser rester av skogens flora. 
 
Av de mossor som påträffats i Klöverudsområdet är åtminstone några sådana som är 
knutna till äldre "misskött skog". Dessa är levermossorna vedtrappmossa, 
stubbspretmossa och sågskapania. Den ovanliga bladmossan grön sköldmossa, - med 
det egendomliga utseendet - hör också till denna grupp. 
 
Andra ekologiskt viktiga skogsmossor är de som både växer på förna och på ved t.ex.: 
sumpsäckmossa, krusflikmossa, fyrflikmossa och  hårflikmossa. 
 
Dessa bidrar på olika vis till trädstammars och grenars nedbrytning till jord. 
 
Förekomsten av en rad mossor indikerar ett starkt behov av skydd. Miljön är oerhört 
sällsynt i detta "oskötta" tillstånd och kan komma att bli ännu mer värdefull som 
bevarare av hänsynskrävande arter och miljöer, ifall det får förbli orört skogligt sett. 
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Lista över noterade mossarter  
 
Speciellt intressanta arter är markerade med fet stil samt med en kort beskrivning. 
 
 
alsidenmossa (Plagiothecium latebricola) En sydlig art som växer på rutten, fuktig 
ved i sumpskog eller strandnära skog, främst klibbalskog. Hotkategori 4, 
hänsynskrävande. 
 
bandmossa   (Metzgeria furcata) 
bergkvastmossa (Dicranum fuscescens) 
bergraggmossa (Racomitrium heterostichum)  
blekbryum (Bryum pallescens)  
blek stjärnmossa (Mnium stellare) 
blåmossa (Leucobryum glaucum) 
 
blå säckmossa (Calypogeia azurea) En sällsynt art som främst förekommer på jord, 
murken ved och förna i örtrik ängsgranskog, särskilt intill källkärr. Hotkategori 3, 
sällsynt. 
 
brokvitmossa (Sphagnum russowii)  
bräkenfickmossa (Fissidens osmundoides) 
bågpraktmossa (Plagiomnium medium) 
bäckblekmossa (Chilocyphus polyanthos)  
bäckraggmossa (Racomitrium aciculare)  
bäckskapania (Scapania undulata)  
cirkelbladsmossa (Sanionia uncinata)  
cypressfläta (Hypnum cupressiforme) 
dvärgbågmossa (Seligeria recurvata) Påträffad vid Bräcke ängar. 
filtrundmossa (Rhizomnium pseudopunctatum)  
fingermossa (Lepidozia reptans)  
fyrflikmossa (Tetraphis pellucida)  
fällmossa (Antitrichia curtipendula)  
granvitmossa (Sphagnum girgensohnii)  
grottskapania (Scapania gymnostophila) En utpräglat nordlig art som vid Strand har sin 
ena av två utpostförekomster i Götaland. 
grov baronmossa (Anomodon viticulosus)  
grov fjädermossa (Neckera crispa) 
 
grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) En liten, ettårig mossa som växer på multnande 
stubbar och stammar i gammal "misskött" skog, främst granskog. Hotkategori 4, 
hänsynskrävande. 
 
hasselsprötmossa (Eurynchium angustirete) 
hjälmfrullania (Frullania dilatata)  
hornflikmossa (Lophozia longidens) 
husmossa (Hylocomium splendens) 
hårflikmossa (Blepharostoma trichophylla)  
hårgräsmossa (Cirriphyllum piliferum)  
jordflikmossa (Lophozia ventricosa coll.) 
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jordtrådmossa (Cephalozia bicuspidata)  
kalkkammossa (Ctenidium molluscum) 
kalkkuddmossa (Gymnostomum aeruginosum) 
kalkpraktmoss (Plagiomnium rostratum) 
kalkäppelmossa (Plagiopus oederi) 
klosidenmossa (Plagiothecium curvifolium) 
kloskimmermossa (Isopterygium pulchellum) 
knoppvitmossa (Sphagnum teres)  
kopparglansmossa (Platygyrium repens) 
kranshakmossa (Rhytidiadelphus triquetrus)  
krokvitmossa (Sphagnum subsecundum)  
krusflikmossa (Lophozia incisa) 
krusig ulota (Ulota crispa)  
kruskalkmossa (Tortella tortuosa)  
kuddtrattmossa (Amphidium mougeotti) 
kvastmossa (Dicranum scoparium) 
källgräsmossa (Brachythecium rivulare)  
lundlummermossa (Barbilophozia barabata)  
lundpraktmossa (Plagiomnium cuspidatum) 
 
masknickmossa (Anomobryum julaceum) En art som växer på stränder och andra 
våta platser, som är nordlig i sin utbredning och som förekommer endast mycket 
sällsynt i södra Sverige. 
 
mjuk planmossa (Distichium capillaceum) 
måntrådmossa (Cephalozia lunulifolia)  
mörk husmossa (Hylocomium umbratum) 
nervveckmossa (Diplophyllum albicans) 
olivglansmossa (Didymodon rigidulus) Påträffad vid Bräcke ängar. 
pigglummermossa (Barbilophozia attenuata)  
Plagiothecium roseanum 
platt fjädermossa (Neckera complanata) 
platt skimmermossa (Isopterygium elegans) 
plyschgrusmossa (Ditrichum flexicaule) Påträffad vid Bräcke ängar. 
praktbräkenmossa (Plagiochila asplenioides) 
ringpellia (Pellia neesiana) 
rosmossa (Rhodobryum roseum) 
råttsvansmossa (Isothecium alopecuroides) 
rörsvepemossa (Jungermannia leiantha) 
samboradula (Radula complanata)  
sipperraggmossa (Racomitrium aquaticum)  
 
skirmossa (Hookeria lucens) En mycket sällsynt och näringskrävande mossa som 
växer på skuggiga och fuktiga bergväggar i anslutning till rörligt grundvatten. Arten 
kräver hög nederbörd och milda vintrar (ekologisk ledart för oceaniskt präglade 
klimatbetingelser) och har sydvästlig utbredning i landet. Hotkategori 2, sårbar.  
 
skogsbjörnmossa (Polytrichum formosum)  
skogsgrimmia (Grimmia hartmannii) 
skogshakmossa (Rhytidiadelphus subpinnatus)  
skogssidenmossa (Plagiothecium denticulatum) 
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skuggtujamossa (Thuidium erectum)  
skärbladsmossa (Paraleucobryum longifolium) 
slät hättemossa (Orthotrichum striatum) 
spetsig dvärgbågmossa (Pseudoleskeella nervosa) Påträffad vid Bräcke ängar. 
spretgräsmossa (Brachythecium oedipodium)  
späd krypmossa (Amblystegium serpens)  
stjärnmossa (Mnium cuspidatum) 
stor fransmossa (Ptilidium ciliare) 
stor gräsmossa (Brachythecium rutabulum)  
stor kvastmossa (Dicranum majus) 
stor näckmossa (Fontinalis antipyretica) 
stor revmossa (Bazzania trilobata)  
stor thujamossa (Thuidium tamariscinum)  
stor ärgmossa (Zygodon baumgartneri)  
strimhättemossa (Orthotrichum affine) 
stubbkvastmossa (Dicranum montanum) 
stubbspretmossa (Herzogiella seligeri) 
sumpsäckmossa (Calypogeia muelleriana)  
sågskapania (Scapania umbrosa)  
trubbhättemossa (Orthotrichum obtusifolia) 
trådfläta (Hypnum andoi) 
trädkrypmossa (Amblystegium subtile) 
trädporella (Porella platyphylla)  
tät fransmossa (Ptilidium pulcherrinum)  
vanlig nickmossa (Pohlia nutans)  
vedblekmossa (Lophocolea heterophylla) 
vedsidenmossa (Plagiothecium laetum) 
 
vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) En vedväxande mossa som 
förekommer på lågor i gammal, "misskött" barrskog. Känd från ca 200-250 platser i 
landet. Hotkategori 4, hänsynskrävande. 
 
vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)  
vågig stjärnmossa (Mnium undulatum) 
väggmossa (Pleurozium schreberi)  
västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus)  
 
 
 
Kärlväxter 
 
Som tidigare nämnts så finns inom det inventerade området mycket varierande 
växtmiljöer, alltifrån de fattiga kvartsitknattarna till de näringsrika branterna på 
lerskiffer. Listan på förekommande arter kan därför också göras mycket lång. De 
hotade, sällsynta och kontinuitetskrävande arterna samt  växtgeografiskt intressanta 
förekomster etc. är dock främst knutna till de rikaste delarna av Dalformationen. 
Artlistan som presenteras här nedan omfattar endast de arter vilka på något sätt bedöms 
ha särskilt intresse. 
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backskafting (Brachypodium pinnatum) - Ett kalkgynnat gräs som förekommer i 
torra ängar och lundar och som har en sydlig utbredning i landet. Påträffad i 
Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de områden som täcks av Dalformationens 
näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
bergsbräsma (Cardamine hirsuta) - Denna art har sydlig utbredning i landet och detta 
är Dalslands nordligase fyndplats. Påträffad i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de 
områden som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens 
floravårdsregister.  
 
bergjohannesört (Hypericum montanum) - Påträffad på flera ställen på torra partier 
inom de områden som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens 
floravårdsregister.  
 
bergmynta (Satureja vulgaris) - En liten, oansenlig ört som främst växer på lövängar 
och i steniga ängsbackar. Påträffas vanligt i fuktiga delar av Björndalsåsen. 
Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
blodnäva (Geranium sanguineum) - Denna vackra näva med stora, röda blommor 
växer på närings- och kalkrika marker. Indikatorart för hävdad (svaghävd) och ogödslad 
mark. Påträffad ca 1 km NNO om St. Klöverud.  
 
blåsippa (Hepatica nobilis) - En kalkkrävande art som är vanlig i stora delar av 
Dalsland. Förekommer spridd, och är bitvis riklig,  över större delen av undersöknings-
omådet. 
 
bockrot (Pimpinella saxifraga) - Indikatorart för hävdad och ogödslad mark. En art 
som ännu är ganska vanlig, men som sannolikt är på tillbakagång. Noterad på 
slåtterängsfragmentet vid Strand.  
 
brudbröd (Filipendula vulgaris) - En kalkkrävande art som har sydlig utbredning i 
landet. Indikatorart för hävdad och ogödslad mark. Noterad vid Bräcke ängar. 
 
brudsporre (Gymnadenia conopsea) - En närings- och kalkkrävande orkidé som bl.a. 
växer i välhävdade slåtter- och beteshävdade marker. Indikatorart för hävdad och 
ogödslad mark. Noterad vid Bräcke ängar och på slåtterängen vid Strand. Länsstyrelsens 
floravårdsregister.  
 
darrgräs (Briza media) - Ett gräs som förekommer i slåtter- och beteshävdade marker. 
Känslig för konstgödsel och avbruten hävd. Indikatorart för hävdad och ogödslad mark.  
Påträffad på samtliga beskrivna slåtterängar inom undersöknings-området. 
 
desmeknopp (Adoxa moschatellina) - Liten, näringskrävande ört som växer i löskogar 
med näringsrik mark. Ett fåtal fyndplatser i Klöverudsdalen. Länsstyrelsens 
floravårdsregister.  
 
duvvicker (Vicia cassubica) - Denna lilla ärtväxt har utpräglat sydöstlig utbredning i 
landet, och i Dalsland finns endast enstaka växtplatser noterade. Påträffad ca 40 m NO 
om Klöverud. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
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dvärghäxört (Circeaea alpina)  - En ovanlig art med förkärlek till fuktiga relativt rika 
skogsmarker. Ganska vanlig på fuktiga platser i dalgångarna inom de områden som 
täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
fältgentiana (Gentianella campestris) - En liten, vacker ljusrödblommig ört som är 
stark slåttergynnad, men som ofta påträffas på gamla skogvägar. Indikatorart för hävdad 
och ogödslad mark. Påträffad utmed en liten skogsväg ca 200 m V om hembygdsgården 
Petersburg, samt på slåtterängen vid Strand. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
getrams (Polygonatum odoratum) - Arten har sydlig tyngdpunkt i sin utbredning. I 
Dalsland finns endast ströförekomster. Påträffad på torra partier på Klöverudsåsen och 
Björndalsåsen, m.fl. ställen inom de områden som täcks av Dalformationens näringsrika 
skiffrar.  
 
glansnäva (Geranium lucidum) - En näringskrävande och kalkgynnad ört som växer 
på skuggiga ställen med mullrik jord. En typisk lundväxt med sydlig utbredning, som 
har sin nordgräns i Dalsland. Påträffad i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de 
områden som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens 
floravårdsregister. 
 
gullpudra (Chrysosplenium alternifolium) - En liten näpen ört som blommar tidigt på 
våren. Arten bildar mattor på fuktig, gärna översilad mulljord, främst i täta och 
skuggiga lövskogar. Förekommer flerstädes i dalgångarnas fuktstråk bl.a. inom 
Klöverud/Baljåsenområdet.  
 
gullviva (Primula veris) - En kalkgynnad art som har sydlig utbredning i landet. 
Noterad spridd på flera platser inom de områden som täcks av Dalformationens 
näringsrika skiffrar. 
harmynta (Satureja acinos) - En lågvuxen ört som förekommer i torra hällmarker och 
i bergbranter på kalkrikt underlag. Påträffad på torra partier av åsarna i 
Klöverud/Baljåsenområdet. Länsstyrelsens floravårdsregister. 
 
hällebräcka (Saxifraga osloënsis) - En liten krävande ört som förekommer på 
näringsrika backar och bergväggar. Påträffad i Klöverudsbranterna på torra ställen 
flerstädes inom de områden som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. 
Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
hässlebrodd (Milium effusum) - Ett mycket högvuxet och skirt gräs, som växer 
skuggigt i näringsrika lundmiljöer. Påträffad i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de 
områden som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens 
floravårdsregister. 
 
hässleklocka (Campanula latifolia) - Storblommig högväxt klocka med höga 
näringskrav. Skogs och skogsbrynsart. Länsstyrelsens floravårdsregister. 
 
höskallra (Rhinanthus serotinus) - Indikatorart för hävdad och ogödslad mark. Starkt 
slåttergynnad art som ännu är ganska vanlig, men som sannolikt är på tillbakagång. 
Noterad på slåtterängen vid Grimsheden.  
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idegran (Taxus baccata) - En idag sällsynt och relativt krävande barrträd som växer 
sällsynt längs Götalandskusterna. Den sparsmma förekomsten i Klöverudsbranterna är 
Dalslands nordligaste växtplats för arten. Hotkategori 4, hänsynskrävande. 
 
jungfrulin (Polygala vulgaris) - En liten ört med vackert djupblå blommor. Växer i 
öppna skogsmiljöer samt i hävdade ängsmarker. Indikatorart för naturliga fodermarker. 
Arten finns noterad bl.a. på slåtterängarna vid Grimsheden, Bräcke ängar, Hult, Strand, 
Petersburg och Sannerud. 
 
kattfot (Antennaria dioica) - Indikatorart för hävdad och ogödslad mark. Påträffad vid 
Bräcke ängar samt på slåtterängarna vid Grimsheden, Strand och Sannerud. 
 
klasefibbla (Crepis praemorsa) - Indikatorart för hävdad och ogödslad mark. Påträffad 
vid Bräcke ängar samt på slåtterängarna vid Strand och Grimsheden. 
 
korallrot (Corallorrhiza trifida) - En liten, oansenlig orkidé som saknar klorofyll. 
Växer sällsynt i fuktiga och skuggiga granskogar, alkärr och andra sumpskogar samt i 
myrkanter. Påträffad i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de områden som täcks av 
Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
kungsmynta (Origanum vulgare) - En högvuxen, kalkgynnad ört med starkt 
aromatiska blad. Växten förekommer i torra backar, i hällmarker och branter. Påträffad 
flerstädes inom de områden som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. 
Länsstyrelsens floravårdsregister. 
 
lundstjärnblomma (Stellaria nemorum) - En näringskrävande ört som växer skuggigt 
och fuktigt på mullrik jord i bäckdalar, rasbranter och i ängsgranskog. Påträffad i 
Klöverudsbranterna ca 500 m ONO St. Klöverud. Länsstyrelsens floravårdsregister. 
 
lundtrav (Arabis hirsuta) - En kalkgynnad art som växer i torrbackar och hällmarker. 
Påträffad på flera ställen inom de områden som täcks av Dalformationens näringsrika 
skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister. 
 
lundviol (Viola reichenbachiana) - En krävande lundart, som endast har ett par kända 
växtplatser i Dalsland. Vid Linheden samt längs branten öster om Klöverud finns 
Västsveriges nordligaste fyndplatser för arten. Länsstyrelsens floravårdsregister. 
 
långsvingel (Festuca gigantea) - Ett mycket högvuxet gräs med sydlig utbredning. 
Arten växer på näringsrikt underlag i lövskogsmiljöer. Långsvingeln har i området sin 
huvudutbredning i västbranterna av Klöverudsåsen och Björndalsberget samt 
Åmålsbergen.  Spridda lokaler finns inom de områden som täcks av Dalformationens 
näringsrika skiffrar. Detta är Dalslands nordligaste fyndplats för arten. Länsstyrelsens 
floravårdsregister.  
 
låsbräken (Botrychium lunaria) - En mycket liten och oansenlig växt som påträffas i 
välhävdade gräsmarker på sandigt underlag. Indikatorart för naturliga fodermarker. 
Påträffad sparsamt på naken jord i Klöverudsdalen. Även noterad vid Högheden och 
norr därom samt vid Lomudden och Rådetorp på 30-talet (P-A A). Länsstyrelsens 
floravårdsregister. 
 



 50

monke (Jasione montana) - Arten har sydlig utbredning i landet. Fynden vid 
Hollstensberget tillhör de nordligaste förekomsterna i länet. 
 
murgröna (Hedera helix) - En klättrande, krävande och västligt orienterad art som 
förekommer på näringsrika bergsluttningar i fuktiga miljöer. Påträffad vid Strand, men 
är sannolikt ej naturlig på platsen. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
myskmadra (Galium odoratum) - Växten är en karaktärsart för näringsrika och 
skuggiga lövskogslundar. Mycket vanlig i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de 
områden som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens 
floravårdsregister. 
 
njurdaggkåpa (Alchemilla murbeckiana) - Arten har nordlig utbredning i landet. Fyra 
fynd är noterade i Dalsland, därav vid Bräcke ängar. 
 
nässelklocka (Campanula trachelium) Storblommig högväxt klocka med höga 
näringskrav. En relativt krävande skogs- och skogsbrynsart med sydlig utbredning. 
Enstaka fynd i Dalsland, varav de vid Strand och Skackerud tillhör landskapets 
nordligaste. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
nästrot (Neottia nidus-avis) - Krävande lundorchidé med sydlig utbredning. Påträffad i 
Klöverudsbranterna ca 500 m NNO och ca 300 m NO om  St. Klöverud. Länsstyrelsens 
floravårdsregister.  
 
ormbär (Paris quadrifolia) - Växten är en karaktärsart för näringsrika, lundartade 
lövskogar.  Allmän i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de områden som täcks av 
Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister. 
 
ormrot (Polygonum viviparum) - Denna oansenliga ört har nordlig utbredning, och 
påträffas i södra Sverige främst i slåtter- och betesmarker. Indikatorart för hävdad och 
ogödslad mark. Påträffad på samtliga beskrivna slåtterängar inom området. 
Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
ormtunga (Ophioglossum vulgatum) - En kalkgynnad art som förekommer främst på 
havsstränder. Ett fåtal fynd i Dalsland varav bl.a. vid Bräcke ängar. 
 
oxbär (Cotoneaster integerrimus) - En art med sydlig utbredning i landet. Endast 
ströförekomster i Dalsland. Noterad vid Bräcke ängar. 
 
purpurknipprot (Epipactis atrorubens) - En vackert mörkröd orkidé som trivs på 
kalkrikt underlag i rasbranter och vägslänter. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
rankstarr (Carex elongata) - Endast spridda förekomster i Dalsland. Påträffad 
sparsamt i Klöverudsdalen m.fl. ställen inom de områden som täcks av Dalformationens 
näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
ryl (Chimaphila umbellata) - En barrskogsart som har sydöstlig tyngdpunkt i sin 
utbredning. Noterad i bergbranten vid Hollsten. 
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rödblära (Melandrium rubrum) - En tämligen allmän art i större delen av landet. 
Sparsam och spridd i Dalsland. Ganska vanlig i de rika lövskogsbiotoperna inom 
området. 
 
rödklint (Centaurea jacea) - Indikatorart för hävdad (svaghävd) och ogödslad mark. 
Noterad på flera ställen inom området. 
 
Sankt Pers nycklar (Orchis mascula) - En praktfull orkidé som är kalkgynnad, och 
som är indikatorart för hävdad och ogödslad mark. Arten har utpräglat sydlig utbredning 
i landet. I Dalsland finns endast ströförekomster inom Dalformationen. Vid Bräcke 
ängar växer länets nordligaste bestånd av arten. 
 
skogsfru (Epipogium aphyllum) - Denna sirliga orkidé växer sällsynt i skuggig miljö 
på mullrik jord i fuktiga, örtrika barrskogar samt i ek- och bokskogar. Två kända 
förekomster i Dalsland varav en i branterna vid Hollsten. Hotkategori 4, 
hänsynskrävande. 
 
skogsklocka (Campanula cervicaria) - Stor- och tätblommig, högväxt klocka med 
höga näringskrav. Skogsbryn och gammal ängsmark.  Påträffad ca 200 V om 
hembygdsgården Petersburg. Hotkategori 4, hänsynskrävande. 
 
skogsknipprot (Epipactis helleborine) - Högväxt, vacker och näringskrävande orchidé 
som förekommer i öppna skogsmiljöer. Påträffad ca 200 m V om hembygdsgården 
Petersburg samt i branten vid Edslans nordspets. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
skogsstarr (Carex sylvatica) - Krävande starrart som förekommer i näringsrika 
skogsmiljöer. Påträffad i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de områden som täcks 
av Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister. 
 
skogssvingel (Festuca altissima) - Ett storväxt och näringskrävande skogsgräs. 
Påträffad i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de områden som täcks av 
Dalformationens näringsrika skiffrar. Bitvis ganska riklig. Hotkategori 3, sällsynt.  
 
skogstry (Lonicera xylosteum) - En buske som har östlig utbredning i vårt land. Arten 
förekommer mindre vanligt i Västsverige på näringsrikt och/eller kalkhaltigt underlag, 
främst i lundmiljöer. Vanligt förekommande i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de 
områden som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens 
floravårdsregister.  
 
skogsvicker (Vicia sylvatica) - Denna mycket vackra ärtväxt påträffas intrasslad i 
annan vegetation främst i näringsrika lövskogsmiljöer, men även i rasbranter och i 
klippsluttningar. Tämligen vanlig i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de områden 
som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
skårdaggkåpa (Alchemilla wichurae) - Arten har nordlig utbredning i landet. I 
Dalsland finns endast enstaka växtplatser. Noterad vid Bräcke ängar.  
 
skärmstarr (Carex remota) - En halvmeter hög starrart som växer skuggigt i fuktiga 
och näringsrika miljöer t.ex. bäckdråg och slänter i löv- och barrskog. Påträffad 
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sparsamt i Klöverudsdalen m.fl. ställen inom de områden som täcks av Dalformationens 
näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
slåttergubbe (Arnica montana) - Indikatorart för hävdad och ogödslad mark. Starkt 
slåttergynnad art. Påträffad på slåtterängarna vid Grimsheden, Hult och Bräcke ängar. 
 
småborre (Agrimonia eupatoria) - Arten har sydlig utbredning med sydöstlig 
tyngdpunkt i landet. Förekommer i Dalsland sparsamt spridd främst inom 
Dalformationen. Noterad vid Bräcke ängar. 
 
smånunneört (Corydalis fabacea) - En lågväxt och mycket vacker ört som blommar 
tidigt på våren. Arten växer i näringsrik lundmiljö. Enstaka fynd i södra 
Klöverudsbranterna. Ett rikt bestånd växer vid den lilla bäckravinen söder om Bräcke. 
Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
stinksyska (Stachys sylvatica) - Indikatorart för rika lundmiljöer. Vanligt 
förekommande främst inom de områden som täcks av Dalformationens näringsrika 
skiffrar.  
 
storgröe (Poa remota) - Detta gräs förekommer på mullrikt underlag i örtrika 
sumpgranskogar, alskogar, askskogar etc., gärna vid källdråg, i bäckraviner och längs 
skogsdiken. Arten föredrar djup skugga. Noterad vid Kednäs. Hotkategori 4, 
hänsynskrävande. 
 
storrams (Polygonatum multiflorum) - En högväxt ört med karakteristiskt utseende. 
Arten växer på näringsrik mark i lundmiljö. Två fynd ca 1 km NNO om St. Klöverud. 
Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
strandlummer (Lycopodium inundatum) - En liten lummerväxt som förekommer i 
dyiga kärr, utmed sjöstränder och i mossehöljor. Påträffad på två ställen SO om Oxakoff 
och ca 250 m S Klöverud. Fynden gjordes på 20- och 30-talen. (P-A A). Länsstyrelsens 
floravårdsregister. 
 
strutbräken (Matteuccia strutiopteris) - En mycket stor och vacker ormbunke som 
växer på skuggiga ställen i lundar och bäckdalar, gärna på näringsrikt underlag. 
Påträffad här och var inom hela riksintresseområdet. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
strävlosta (Bromus benekeni) - Ett krävande och relativt högväxt skogsgräs som 
förekommer i näringsrika skogar. Förekommer spridd i västbranterna av Klöverudsåsen 
och Björndalsberget samt Åmålsbergen. Detta är Dalslands nordligaste kända förekomst 
av arten och tillika den talrikaste.  Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
svedjenäva (Geranium bohemicum) - Som namnet antyder påträffas denna ört på 
brandplatser i barrskogsmiljö. Påträffad på Klöverudsåsen m.fl. ställen inom de 
områden som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens 
floravårdsregister.  
 
svinrot (Scorzonema humilis) - Indikatorart för hävdad och ogödslad mark. Starkt 
slåttergynnad art. Påträffad på slåtterängarna vid Hult, Strand, Grimsheden och Bräcke 
ängar. 
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sårläka (Sanicula europaea) - Näringskrävande, relativt höväxt ört som förekommer i 
lundmiljöer. Tämligen allmän inom de områden som täcks av Dalformationens 
näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
sötvedel (Astragalus glycyphyllos) - En stor ärtväxt med gulvita blommor och 
liggande växtsätt. Arten har sydlig utbredning, är värmekrävande och växer i såväl 
skogsbackar och gläntor som på ängsmarker. Påträffad i Klöverudsbranterna m.fl. 
ställen inom de områden som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. 
Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
taggbräken (Polystichum lonchitis) - En utpräglad fjällart som där är knuten till 
örtrika björkskogar samt förekommer i rasbranter och på klippsluttningar. Arten 
förekommer endast mycket sällsynt i södra Sverige. En fyndplats i Klöverudsbranterna. 
Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
tandrot (Dentaria bulbifera) - En krävande, korsblommig ört med förkärlek för 
lundmiljöer. Påträffad flerstädes i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de områden 
som täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. Detta är Dalslands nordligaste 
fyndplats för arten. Länsstyrelsens floravårdsregister. 
 
trolldruva (Actea spicata) - En stor och näringskrävande ört med oansenliga, vita 
blommor. Arten är karakteristisk för rika lundmiljöer. Tämligen allmän i 
Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de områden som täcks av Dalformationens 
näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
tvåblad (Listera ovata) - En oansenlig men näringskrävande och kalkgynnad orkidé, 
som växer i lövsängar och lundartade skogsmiljöer. Påträffad på flera platser inom 
riksintresseområdet, bl.a. i Klöverudsbranterna.  Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
underviol (Viola mirabilis) - En ovanlig och krävande violart som förekommer i 
näringsrika lövskogar och lundar. Förekommer vanligt i Klöverud/Baljåsenområdets 
ädellöv- och ängsgranskogar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
vildlin (Linum catarcticum) - En liten, kalkkrävande art som också gynnas av bete och 
slåtter. Indikatorart för kalk samt för hävdad och ogödslad mark. Påträffad i slåtterängen 
vid Strand samt vid Bräcke ängar.  
 
vippärt (Lathyrus niger) - Arten har sydlig utbredning i landet. Påträffad på torra 
ställen i Klöverudsområdet m.fl. ställen inom de områden som täcks av 
Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
vit fetknopp (Sedum album) - En kalkgynnad art som i Dalsland påträffas spridd inom 
Dalformationen. Funnen vid Hollstensberget. 
 
vårärt (Lathyrus vernalis) - Krävande ärtväxt som förekommer i lundmiljöer. 
Påträffad tämligen allmänt i Klöverudsbranterna m.fl. ställen inom de områden som 
täcks av Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 



 54

väddklint (Centaurea scabiosa) - En art som har sydlig utbredning i landet, men som i 
Dalsland är koncentrerad till de norra delarna. Den tycks här följa Dalformationens 
bergarter. Noterad vid Bräcke ängar. 
 
vätteros (Lathrea squamaria) - Parasit på bl.a. hasselrötter. Växer i rik lundmiljö i 
Sydsverige. Tämligen vanlig och bitvis riklig speciellt inom de områden som täcks av 
Dalformationens näringsrika skiffrar. Länsstyrelsens floravårdsregister.  
 
ängsskallra (Rhinanthus minor) - Indikatorart för hävdad och ogödslad mark. Starkt 
slåttergynnad art som ännu är ganska vanlig, men som sannolikt är på tillbakagång. 
Noterad på slåtterängen vid Strand.  
 
ögonpyrola (Moneses uniflora) - Liten, enblommig pyrola-art som förekommer i 
skogar med lång kontinuitet. Enstaka fynd i mellersta Klöverudsdalen. Länsstyrelsens 
floravårdsregister. 
 
 
Svampar 
 
Även bland svamparna finns ett flertal arter som för sin överlevnad är  beroende av 
skogsmiljöer där kontinuitet råder sedan lång tid tillbaka. Förutom tickorna bildar de 
flesta svampar fruktkroppar som är mycket kortlivade. Detta gör att svamparna är 
svårstuderade om man har begränsat tidsutrymme. 
 
Någon fullständig specialstudie av dessa organismers förekomst och utbredning i 
området finns ej att tillgå. Vid sporadiska besök i Klöverudsbranterna av mykologerna 
Anders Bohlin och Mikael Jeppson samt vid exkursioner i området med Nordisk 
mykologisk konkress i september 1990 har man noterat ca 350 olika arter storsvampar. 
Bland dessa finns flera som är upptagna bland de hotade växterna i Sverige.  
 
Nedan presenteras ett urval av påträffade arter som är sällsynta, hotade eller som är 
goda indikatorarter för kontinuitet och/eller rika markförhållanden.  
 
 
blodchampinjon (Agaricus cf langei) - Indikatorart för rika markförhållanden. 
 
blodvaxskivling (Hygrocybe coccinea) - Arten hör hemma bland gräs i naturliga 
betesmarker. Mindre vanlig i Älvsborgs län. 
 
brun klibbskivling (Limacella glioderma) - Växer i barrskog på kalkrik grund. 
Indikatorart för rika markförhållanden. Sällsynt i Älvsborgs län. 
 
brödtaggsvamp (Sarcodon versipellis) - Förekommer i granskog. Hotkategori 4, 
hänsynskrävande. 
 
busksvamp (Thelephora palmata) - Växer bland mossa på marken i barrskog. Mindre 
vanlig i Älvsborgs län. Indikatorart för rika markförhållanden. 
 
dofttaggsvamp (Hydnellum suaveolens) - Växer i äldre, mossig barskog, främst 
granskog. Mindre vanlig i Älvsborgs län. 
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dofttrådskivling (Inocybe bongardii) - Växer i löv- och barrskogar på kalkrik grund. 
Indikatorart för rika markförhållanden. Sällsynt i Älvsborgs län. 
 
dropptrattskivling (Lepista gilva) - Förekommer i löv- och barrskogar. Sällsynt vanlig 
i Älvsborgs län. 
 
fjällig taggsvamp (Sarcodon imbricatus) - Förekommer i tall- och granskog. Mindre 
vanlig i Älvsborgs län. 
 
granriska (Lactarius zonarioides) - Växer i granskog och på skogsängar på 
kalkgrund. Indikatorart för rika markförhållanden. 
 
guldkremla (Russula aurata) - Växer främst i lövskogar och örtrika lundmiljöer i 
södra Sverige. Indikatorart för rika markförhållanden. Sällsynt i Älvsborgs län. 
 
grön rödhätting (Entoloma versatile) - En liten gulgrön-grågrön hattsvamp som växer 
på näringsrik jord i lövskog. Hotkategori 3, sällsynt. 
 
grön trattskivling (Clitocybe odora) - Indikatorart för rika markförhållanden. 
 
gröngul taggsvamp (Hydnellum geogenicum) - En svavelgul taggsvamp som växer 
sammangyttrat i rika barrskogar, främst på kalkgrund i Mellansverige. Hotkategori 4, 
hänsynskrävande. 
 
gulflockig fjällskivling (Lepiota ventriosospora) - Indikatorart för rika 
markförhållanden. 
 
huvudlik svampklubba (Cordyceps capitata) - En kärnsvamp som växer parasitiskt 
på andra svampar. Påträffas sällsynt i södra Sverige. Hotkategori 3, sällsynt. 
 
igelkottsröksvamp (Lycoperdon echinatum) - Arten är bunden till lövskogsmiljöer, 
främst i södra Sverige. Indikatorart för rika markförhållanden. Hotkategori 4, 
hänsynskrävande. 
 
kastanjefjällskivling (Lepiota castanea) - Indikatorart för rika markförhållanden. 
Sällsynt i Älvsborgs län.  
 
krusbärskremla (Russula queletii) - Växer i granskog på kalkrikt underlag. 
Indikatorart för rika markförhållanden. Sällsynt i Älvsborgs län. 
 
kryddspindling (Cortinarius percomis) - Arten växer i barskog på kalkgrund. 
Indikatorart för rika markförhållanden. Sällsynt i Älvsborgs län. 
 
lilariska (Lactarius uvidus) - Indikatorart för rika markförhållanden. 
 
luden skålmurkla (Helvella macropus) - Indikatorart för rika markförhållanden. 
 
luktmusseron (Tricholoma inamoenum) - Växer i mossig granskog på kalkgrund, 
främst i norra Sverige. Indikatorart för rika markförhållanden. Sällsynt i Älvsborgs län.  
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lundspindling (Cortinarius nemorensis) - Växer i lövskog på kalkgrund i södra 
Sverige. Indikatorart för rika markförhållanden. Sällsynt i Älvsborgs län. 
 
papegojvaxskivling (Hygrocybe psittacina) - Indikatorart för rika markför-hållanden. 
 
rosenfotskremla (Russula roseipes) - En bleksöd kremla med gulaktiga lameller och 
rödaktig fot. Arten växer bland gräs under tallar i skogsbryn. Hotkategori 3, sällsynt. 
 
scharlakansröd vaxskivling (Hygrocybe punicea) - Växer bland gräs i betesmarker, 
skogsbryn etc, främst i södra delen av landet. Arten är på tillbakagång pga att de 
naturliga betesmarkerna minskar i areal. Hotkategori 4, hänsynskrävande. 
 
smal hattmurkla (Helvella elastica) - Indikatorart för rika markförhållanden. 
 
strimmig lökspindling (Cortinarius glaucopus) - Växer i barrskog på kalkgrund. 
Indikatorart för rika markförhållanden. Sällsynt i Älvsborgs län.  
 
svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides) - Växer främst i lövskog men även 
mossig barrskog i södra delen av landet. Indikatorart för rika markförhållanden. Mindre 
vanlig i Älvsborgs län. 
 
svavelriska (Lactarius scrobiculatus) - Växer i granskog på kalkgrund. Indikatorart 
för rika markförhållanden. Sällsynt i Älvsborgs län. 
 
trattkremla (Russula delica) - Växer i löv- och barrskog på kalkgrund. Indikatorart för 
rika markförhållanden. Mindre vanlig i Älvsborgs län.  
 
violspindling (Cortinarius violaceus) - Indikatorart för något rikare markförhållanden. 
 
äggkremla (Russula lutea) - Växer i lövskogsmiljöer. Indikatorart för rika mark-
förhållanden. 
 
ängsfingersvamp (Clavulinopsis corniculata) - Växer bland gräs på skogsängar, 
naturbetesmarker och i lövskogsmiljöer. Indikatorart för rika markförhållanden. Sällsynt 
i Älvsborgs län. 
 
ängsvaxskivling (Hygrocybe pratensis) - Växer  på betesmarker, skogsängar och i 
lövskogsmiljöer. Arten är troligen främst hemmahörande i de forna lövängarna. 
Indikatorart för rika markförhållanden. Sällsynt i Älvsborgs län. 
 
Gerronema strombodes - En liten navling som växer på murkna barrvedslågor, främst 
av gran, i gammelskog. Endast ett fåtal fynd i landet. Hotkategori 3, sällsynt. 
 
Hygrophorus spodoleucus - En art som nyligen påträffades för första gången i landet. 
Mycket sällsynt och troligen även hotad. 
 
Lentaria byssiseda - Växer bland förna främst i barrskog men även lövskog. 
Hotkategori 4, hänsynskrävande. 
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Protodontia piceicola - En gelesvamp med taggar. Växer sällsynt på barrved av främst 
gran. Påträffad endast på ett fåtal platser i landet, främst i söder. Hotkategori 4, 
hänsynskrävande. 
 
 
Fåglar (av Roger Grahn) 
 
Uppgifterna är inte insamlade genom systematiska inventeringar typ linjetaxering eller 
revirkartering, utan bygger på spridda observationer i området under hela 1980-talet. En 
del kompletterande information har tillförts av Olle Torstensson. 
 
Backsvala (Riparia riparia) Häckning sker vissa år i grustaget vid Hallsten. 
Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Berguv (Bubo bubo) Området hyser flera presumptiva häckningsbranter för arten. Vid 
eventuella avverkningar intill stup måste skogsridåer sparas nedanför stupet. 21 § SVL 
bör täcka kravet på skydd för arten. Hotkategori 2, sårbar. 
 
Bivråk (Pernis apivornus) Observationer av utflugna ungar under sensomrarna tyder 
på att åtminstone 1 par häckar i områdets södra del. 
 
Björktrast (Turdus pilaris) Häckar allmänt, speciellt i lövskog. 
 
Blåmes (Parus caeruleus) Allmän i lövdominerad skog. 
 
Bofink (Fringilla coelebs) Förekommer allmänt i flertalet skogstyper. 
 
Buskskvätta (Saxicola rubetra) Påträffas i anslutning till jordbruksmark t.ex. vid 
Bräcke ängar, Strand och Grättve. 
 
Domherre (Pyrrhula pyrrhula) Häckar relativt allmänt främst i grandominerad skog. 
 
Drillsnäppa (Actitis hypoleucos) Arten är vanlig vid sjöar och större tjärnar. 
 
Dubbeltrast (Turdus viscivorus) I gles tallskog på höjderna förekommer dubbeltrasten 
relativt allmänt. 
 
Duvhök (Accipiter gentilis) Lämpliga häckningsbiotoper, med grov granskog,  finns 
på ett flertal platser. Arten kan observeras regelbundet i området under häckningstiden, 
men någon häckning har ej konstaterats på senare tid. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) Några par häckar vid Näs. Arten har ibland även 
häckat i försumpade områden på hyggen. 

Entita (Parus palustris) Allmän i lövskog, ofta intill sjöar. 
 
Fiskgjuse (Pandion haliaetus) Arten häckar inte i området, men kan ses fiska då och 
då i de större sjöarna. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
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Fiskmås (Larus canus) Smärre kolonier finns vid Bräcketjärnet och Ängebytjärnet 
samt i Ömmeln.  
 
Fisktärna (Sterna hirundo) Arten ses regelbundet, men häckar troligtvis ej i området. 
  
Gräsand (Anas platyrhynchos) Till skillnad från krickan så påträffas gräsanden främst 
i de större sjöarna. Antalet par i området uppskattas till 5-10. 
 
Grå flugsnappare (Muscicapa striata) Förekommer relativt allmänt i 
hällmarkstallskogarna. 
 
Gråsiska (Carduelis flammea) Uppträder vissa år invationsartat, men inga 
rapporterade häckningar finns från området. 
 
Gråsparv (Passer domesticus) Häckar allmänt intill gårdar och bebyggelse. 
 
Gråspett  (Picus canus) Ses vintertid vid fågelbordet där den äter talg. Under senare år 
har även häckning konstaterats, och numera häckar den så gott som årligen inom 
området. i området. Gråspetten utgör exempel på en art vars överlevnad bör klaras med 
hjälp av § 21 i SVL, om denna efterlevs till fullo. Om rikligt med aspar lämnas på 
hyggena, så kan vi säkert få ha kvar gråspetten i området. Hotkategori 3, sällsynt. 
 
Grönfink (Carduelis chloris) Häckar allmänt i området. Söker sig till buskrika marker 
och ung granskog. 
 
Gröngöling (Picus viridis) Efter större hackspetten är detta den vanligaste spetten. 
Arten håller sig intill jordbruksbygden, men ses även i ren skogsterräng, främst i skog 
med stort lövinslag.  
Grönsiska (Carduelis spinus) Påträffas ofta i lövskog (al) längs sjöstränder, men även 
i barrskogar med stort lövinslag. 
 
Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) Häckar i högstammig, lövdominerad skog. 10-
15 par förekommer i området. 
 
Gulsparv (Emberiza citrinella) Allmän häckfågel som påträffas i anslutning till odlad 
mark, dungar och hyggen. 
 
Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) Har sina tillhåll i äldre granskogar med 
kullfallna träd, exempelvis i Klöverudsbranterna. Sparsam förekomst. 
 
Gök (Cuculus canorus) Flera hannar hörs årligen i området. 
 
Göktyta (Jynx torquilla) Göktytan förekommer främst i lövskog t.ex. vid Linheden, 
Bräcke ängar och Klöverud. 
 
Hornuggla (Asio otus) Häckar sporadiskt. I början av 80-talet konstaterades häckning 
vid Udden.  
 
Hussvala (Delichon urbica) Häckning har konstaterts bl.a. vid Bräcketorp. 
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Häger (Ardea cinerea) Individer från kolonin vid Tösse besöker regelbundet området. 
Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Hämpling (Carduelis cannabina) Häckar sparsamt i buskmarker. 
 
Härmsångare (Hippolais icterina) Häckar sparsamt i lövskog bl.a. vid Linheden, 
Klöverud och Bräcke ängar. 
 
Hökuggla (Surnia urula) Under den stora invationen 1983-84 uppehöll sig ett flertal 
hökugglor i området. Under 1989 gjordes också en observation av arten. 
 
Järnsparv (Prunella modularis) Vanlig häckfågel som tycks trivas i planterad 
unggranskog. 
 
Järpe (Bonasia bonasia) Järpe påträffas i täta granskogar med stort inslag av främst al 
och hassel. Bäckraviner brukar vara säkra tillhåll. Arten är mycket stationär, har en god 
stam i området och har påträffats på minst 8 lokaler. Det verkliga antalet individ 
bedöms dock vara betydligt större. Vid all avverkning i för järpen tänkbara biotoper bör 
lövvegetation lämnas orörd, d.v.s. i första hand al på fuktiga partier och längs bäckar. 
 
Kaja (Corvus monedula) En mindre koloni häckar inom Bräcke ängars naturreservat. 
Troligen häckar ytterligare par i anslutning till bebyggelsen i Edsleskog. 
 
Kanadagås (Branta canadensis) I Edslan har spridda observationer gjorts under slutet 
av 80-talet. 
 
Kattuggla (Strix aluco) Påträffas intill jordbruksmarkerna. 
 
Knipa (Bucephala clangula) Knipor häckar i flertalet av de större tjärnarna. 
Holkuppsättning tycks ha gynnat arten.  
 
Knölsvan (Cygnus olur) Vid enstaka tillfällen under våren kan arten observeras i 
Bräcketjärnet. 
 
Koltrast (Turdus merula) Allmän häckfågel. 
 
Korp (Corvus corax) 2-3 par häckar årligen. 
 
Kricka (Anas crecca) Arten söker sig gärna till små gölar och tjärnar. Några par häckar 
sannolikt i områdets nordöstra del. 
 
Kråka (Corvus corone) Allmän häckfågel. 
 
Kungsfågel (Regulus regulus) Häckar allmänt i äldre granskog. 
 
Ladusvala (Hirundo rustica) Har minskat i takt med den minskande djurhållningen. 
Häckar bl.a. vid Grättve, Bräcke, och Bräcketorp. 
 
Lärkfalk (Falco subbuteo) Under häckningstid har observationer av arten gjorts vid 
Ömmeln. 
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Lövsångare (Phylloscopus trochilus) Allmänt förekommande i de flesta skogsmiljöer. 
 
Mindre hackspett (Dendrocopos minor) Denna art har minskat kraftigt under senare 
tid. 2-3 par häckar dock fortfarande i området, främst i ren lövskog. Vedhuggning i 
strandskogar och andra lövrika områden utgör idag det största hotet. Några lokaler är 
eller kommer att bli skyddade. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra) Antalet växlar från år till år beroende på 
barrträdens kottsättning. Arten häckar dock regelbundet inom området. 
 
Morkulla (Scolopax rusticula) Arten trivs i fuktiga skogspartier med lövinslag och 
undviker hyggen. Morkullan förekommer inom hela området.  
 
Nattskärra (Caprimulgus europaeus) Spelande hannar har hörts på 2 lokaler under 
senare år. Arten behöver inventeras ytterligare, och är sannolikt starkt förbisedd. 
Troligen så häckar ytterligare några par. 
 
Nötkråka (Nucifraga caryocatactes) För att nötkråkan ska överleva krävs hassellundar 
för födosöket och äldre granskog för häckningen. Båda dessa ingredienser finns relativt 
rikligt, åtminstone i området mellan Baljåsen-Åmålsberget och Edslan, där arten har ett 
av sina starkaste fästen i Dalsland. Arten är svårinventerad, men sannolikt häckar ca 5 
par. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Nötskrika (Garrulus glandarius) Vanlig häckfågel i barrskogarna. 
 
Nötväcka (Sitta europaea) Söker sig till äldre, lövdominerad skog samt hagmarker 
med grova ädellövträd. Arten påträffas bl.a. på Bräcke ängar och vid Linheden. 
 
Ormvråk (Buteo buteo) Minst 2 par häckar inom området. 
 
Orre (Tetrao tetrix) Orren finns spridd i hela området, men egentliga spelplatser 
saknas. Tupparna spelar oftast solitärt på hyggena. Vintertid syns regelbundet flockar 
med 10-15 fåglar. 
 
Pilfink (Passer montanus) Häckar allmänt intill gårdar och bebyggelse. 
 
Pärluggla (Aegolius funereus) Detta är den vanligaste ugglan i området, speciellt 
under goda gnagarår då 5-10 ropande hannar kan höras. 
 
Ringduva (Columba palumbus) Vanlig häckfågel, speciellt i yngre granbestånd. 
 
Rödhake (Erithacus rubecula) Allmän häckfågel. 
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) Förekommer relativt allmänt, främst i gles 
tallskog. 
 
Rödvingetrast (Turdus iliacus) Förekommer spridd över hela området, och har ökat i 
antal under senare år. 
 
Skata (Pica pica) Häckar vid flertalet gårdar inom området. 
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Skogsduva (Columba oenas)  
Skogsduvan övertar gärna gamla spillkråkehål, och man kan konstatera att aspen spelar 
en stor roll för bägge arterna. 2-3 par häckar i området. Grövre aspar måste i större 
utsträckning lämnas kvar både vid gallring och i samband med slutaverkning. 
 
Skogssnäppa (Tringa ochropus) Vid skogstjärnar och myrgölar har skogssnäppan sina 
häckningsplatser. Beståndet inom området uppskattas till ca 5 par. 
 
Slaguggla (Strix uralensis) Har tidigare hörts under en följd av år i samband med 
häckningstiden, men någon häckning har aldrig konstaterats. Hotkategori 4, 
hänsynskrävande.  
 
Smålom (Gavia stellata) Under häckningstiden förekommer födosökande fåglar i de 
större sjöarna. Enligt uppgifter från Karvik så häckade arten i Korpebergstjärnet på 50-
talet. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Småskrake (Mergus serrator) Troligtvis häckar arten med något par i Ömmeln. 
 
Sparvuggla (Glaucidium passerinum) I granskog med inslag av grova aspar, gärna i 
sluttningar, hög sparvugglan hemma. Den har minskat starkt på många håll i landet 
p.g.a. att den gamla granskogen försvinner. Igenplantering av ängslyckor som ligger i 
skogen missgynnar arten. Någon form av blädningsskogsbruk torde arten dock 
acceptera. Antalet par varierar något, men 3 par är normalt för området. 
 
Spillkråka (Dryocopus martius)  Påträffas oftast i områden med grova aspar. Ca 10 
par häckar i området. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Stare (Sturnus vulgaris) Häckar allmänt intill bebyggelse. En mindre koloni finns 
inom Bräcke ängar. Arten har minskat tydligt under senare tid. 
 
Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) Vintertid uppträder stenknäcken 
sporadiskt vid fågelbord i området. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) Sparsam förekomst. Häckar bl.a. vid Edsleskogs 
kyrkogård. 
 
Stjärtmes (Aegithalos caudatus) Häckar sparsamt i lövskog på fuktig mark. 1 par sågs 
nära Föskerud under häckningstid 1988. 
  
Storlom (Gavia arctica) 2-3 par observeras årligen i området. Reproduktionen tycks 
vara svag, som på de flesta andra platser. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Storskrake (Mergus merganser) Enstaka par häckar i Edslan och i Ömmeln. 
 
Strömstare (Cinclus cinclus) Ses vintertid vid Stockaälven samt vid ån mellan Edslan 
och Bräcketjärnet där även häckning har konstaterats vissa år. 
 
Större hackspett (Dendrocopus major) Förekommer allmänt i såväl barr- som 
lövskog. Den största koncentrationen finner man vid Klöverud. 
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Större korsnäbb (Loxia pyttyopsitacus) Likt den mindre korsnäbben växlar antalet 
större korsnäbb från år till år beroende på barrträdens kottsättning, men de är som regel 
fåtaligare.  
 
Svarthätta (Sylvia atricapilla) Häckar allmänt i lövdominerad skog t.ex. vid Linheden 
och Bräcke ängar. 
 
Svartmes (Parus ater) Relativt vanlig i äldre granskog. 
 
Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) Allmän häckfågel i skogar med 
lövinslag. 
 
Sånglärka (Alauda arvensis) Sjungande fåglar har påträffats vid Edsleskogs kyrka 
samt vid Grättve. 
 
Sångsvan (Cygnus cygnus) Mindre flockar rastar regelbundet i Bräcketjärnet. 
 
Sädesärla (Motacilla alba) Allmän häckfågel. 
 
Sävsparv (Emberiza schoeniclus) Ett fåtal par häckar vid södra ändeb av 
Bräcketjärnet. 
 
Talgoxe (Parus major) Vanlig häckfågel. 
 
Tallbit (Pinicola enucleator) Invationsfågel. Uppträdde talrikt i området senast 1981. 
 
Talltita (Parus montanus) Vanlig i äldre tall- och granskogar. 
 
Taltrast (Turdus philomelos) Allmän häckfågel. 
 
Tjäder (Tetrao urogallus) På grund av de stora skogsavverkningarna som gjorts i 
området så har de lämpliga tjädermiljöerna begränsats starkt. I hällmarkstallskogarna 
uppe på höjderna finns dock en relativt god tjäderstam kvar. Några små spelplatser finns 
i området. Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Tofsmes (Parus cristatus) Häckar relativt allmänt i gammal barrskog. 
 
Tornseglare (Apus apus) Denna art är relativt vanlig vid bebyggelse t.ex. i Edsleskog. 
 
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) I början av 80-talet häckade arten i en äldre 
granskog. Skogen avverkades emellertid, och fågeln ses nu endast sporadiskt i området. 
Hotkategori 4, hänsynskrävande.  
 
Trädgårdssångare (Sylvia borin) Häckar allmänt i lövdominerad skog t.ex. vid 
Linheden och Bräcke ängar. 
 
Trädkrypare (Certhia familiaris) Arten är ej ovanlig i gamal granskog. 
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Trädpiplärka (Anthus trivialis) Detta är en vanlig häckfågel i området, speciellt i gles 
tallskog uppe på höjderna. 
  
Törnskata (Lanius collurio) Häckar på hyggen och ängsmarker med buskage. 
 
Törnsångare (Sylvia communis) Kräver öppen mark, och påträffas således vid bl.a. 
Strand och Bräcke. 
 
Varfågel (Lanius excubitor) Ses ofta vintertid på hyggen i norra delen av området. 
 
Vitryggig hackspett (Dendrocopus leucotos) Denna art konstaterades häcka i området 
först i början av 80-talet, och sedan dess har flera par hittats. Området utgör, 
tillsammans med närliggande skogspartier, ett av artens verkliga kärnområden i 
Dalsland, och är sannolikt ett av landets viktigaste häckningsområden. Här finns också 
mycket goda förutsättningar för artens fortlevnad.  
De lämpliga områdena får inte bli föremål för gallring, vedhuggning eller 
kalavverkning. I partier där gran "vandrat in" bör gallring inriktad på gran utföras för att 
förlänga lövskogssuccessionen. Största möjliga hänsyn enligt § 21 i SVL bör tas inom 
hela området. Hotkategori 1, akut hotad.  
 
Ängspiplärka (Anthus pratensis) En sjungande hanne sågs vid Näs 1988. Häckning 
trolig. 
 
Ärtsångare (Sylvia curruca) Relativt vanlig i öppnare marker som t.ex. vid Strand och 
Bräcke ängar. 



 64

Landlevande mollusker (snäckor och sniglar) inom Bräcke ängar - 
Klöverudsbranterna, jämte angränsande områden av Edsleskogs och 
Laxarby socknar (av Ted von Proschwitz) 
 
 
Inledning 
 
Den dalsländska landmolluskfaunan måste betraktas som väl känd. Genom att ett stort 
antal lokaler i landskapet undersökts av H. Lohmander och H. W. Waldén under 
Göteborgs Naturhistoriska Museums stora undersökning av den sydsvenska markfaunan 
av vissa evertebratgrupper (jfr Waldén 1969a, 1972), äger vi ett mycket gott 
bakgrundsmaterial vid utvärdering av landmolluskfaunan i olika delar av landskapet. 
Större insamlingsarbeten, inom detta projekt, har bedrivits i Dalsland 1938, 1957, 1964, 
1965 och 1967 samt i mindre utsträckning på 1940-talet. 
 
Vid mitten av 1970-talet påbörjade jag fortsatta undersökningar av den dalsländska 
landmolluskfaunan. Sedan 1982 har detta arbete haft inriktning på en detaljinventering 
av landskapet med speciell hänsyn till zoogeografiska och ekologiska 
problemställningar och avses utmynna i en doktorsavhandling i zoologi (jfr von 
Proschwitz 1985a). 
 
Totalt har inom landskapet ca 900 lokaler undersökts under tiden 1938-1989. Inom det 
nu aktuella området har bl.a. bedrivits ingående insamlingar i Bräcke ängar 1977-78 och 
vissa anmärkningsvärda fynd från området har publicerats (von Proschwitz 1980). 
Under 1989 specialundersöktes vissa speciellt intressanta lokaler, framförallt i 
Klöverudsbranterna, i samarbete med P. O. Martinsson. 
 
 
Metodik 
 
Vid insamlandet av landmollusker har två standardmetoder använts: sållning av 
markförnaskiktet samt direkt insamling i biotopen med olika metoder. Sållning 
kompletteras alltid med direktinsamling. På vissa lokaler, där förhållandena inte tillät, 
eller gjorde insamling genom sållning mindre lämplig, tillämpades endast 
plockinsamling. 
 
Den standardmetodik ("semikvantitativ sampling") som har använts har bestått i 
sållning av ett utgångsmaterial omfattande ca 20 liter förna från varje utvald lokal (jfr 
Waldén 1969a). På grund av den ojämnhet (patchiness) som kännetecknar molluskernas 
fördelning, tillvaratas förna selektivt från platser i biotopen där landmolluskerna 
erfarenhetsmässigt finns i hög koncentration. Härvid eftersträvas att samtliga 
delelement i biotopen beaktas. Huvudsyftet är att så fullständigt som möjligt täcka in 
lokalens artbestånd. Därtill ger även metoden en viss bild av de kvantitativa 
förhållandena i mollusksamhällena. Givetvis står resultaten under påverkan av faktorer 
som provtagningstidpunkt och fuktighetsförhållanden. 
 
Den fraktion som passerar genom sållet (ca 1-3 liter) tillvaratas för vidare bearbetning i 
laboratoriet. Där sker nu en upprepad uppdelning av provet i fraktioner. Sållproverna 
ställs därefter att torka ett par månader, varefter extraktionen av snäckorna kan påbörjas. 
Denna sker genom utplockning för hand, varvid de finaste fraktionerna genomgås 
mycket noggrant under förstoringsglas. Detta är nödvändigt för att man ska få ut de 
mycket små arterna. Innehållet i ett prov kan variera från  några få exemplar till flera 
tusen. 
 
För att täcka biotopen allsidigt kompletteras sållningen med andra insamlingsmetoder: 
bankning av och slaghåvning i markvegetation och buskar. Plock under stenar, mossa, 
bark, på stubbar och fallna stammar, i svamp etc. De skallösa sniglarna tillvaratas 
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framförallt genom direktplock. Vilken insamlingsmetodik som tillämpats på respektive 
lokal framgår av redovisningen i del 3. 
 
Insamlingsmässigt fördelar sig de 52 lokalerna: 
Sållning + plockinsamling: 32 
Enbart plockinsamling: 20 
 
Till varje undersökt lokal finns fältdagboksanteckningar omfattande exakt läge, 
biotopbeskrivning och datum samt exakt markering av läget på fältkarta.   
 
På lokaler undersökta med sållprovsmetodik av H. W. Waldén eller T. von Proschwitz 
(1960-, 70- och 80-talen) har markförnaskiktets pH uppmätts. Detta skedde 
kolorimetriskt med en S.K.P. Soil Tester, Weibul Ltd. Dessa pH-värden redovisas i 
lokalbeskrivningarna, del 3. pH-värdena anges enligt följande: ex. mellan 6 och 7 finns 
stegen 6 , >6 , 6.5 , <7 , 7 etc. 
  
 
Undersökta lokaler 
 
Nedan ges en översikt av lokaler inom området undersökta av H. Lohmander, H. W. 
Waldén och T. von Proschwitz. Förutom läge anges undersökningsdatum och 
undersökningsmetodik ((S) = sållprov, i övriga fall endast manuell direktinsamling) 
samt pH. 
  
Lokalerna har försetts med nummer i kronologisk ordning enligt undersökningsdatum 
(1 - 52). Deras exakta läge framgår av översiktskartan, (karta 3). På 3 lokaler (4, 6 och 
16) har provtagning skett vid mer än en tidpunkt, de har därför medtagits mer än en 
gång i listan och de olika provtagingstidpunkterna har markerats som a respektive b. 
 
Tidsmässigt fördelar sig lokalerna: H. Lohmander 1938 
11 lokaler 
H. Lohmander 1947 3 lokaler 
H. W. Waldén 1965 5 lokaler 
T. von Proschwitz 1977 7 lokaler 
T. von Proschwitz 1978 13 lokaler 
T. von Proschwitz 1980 1 lokal 
T. von Proschwitz 1982 3 lokaler 
T. von Proschwitz 1983 1 lokal 
T. von Proschwitz 1989 9 lokaler 
   
A. Lokaler undersökta av Hans Lohmander 1938, 1947. 
1. Edsleskog s:n, Oxakoff, 1.4km SW om p.252. 10.6.1938. 
2. Edsleskog s:n, Oxakoff, 1.2km SW om p.252. 10.6.1938. 
   (S). 
3. Laxarby s:n, 500m E om Koppungen. 10.6.1938. 
4a.Edsleskog s:n, 500m NW om Edslans S-ände. 10.6.1938. (S). 
5. Edsleskog s:n, 1km WNW om Edsleskogs k:a. 10.6.1938. (S). 
6a.Edsleskog s:n, vid Edsleskogs k:a. 10.6.1938. 
7. Edsleskog s:n, 200m E om Edsleskogs k:a. 11.6.1938. (S). 
8. Edsleskog s:n, 300m E om Edsleskogs k:a. 11.6.1938. (S). 
9. Edsleskog s:n, 400m N om Edsleskogs prästgård. 11.6.1938. (S). 
10. Edsleskog s:n, Lomudden, NW om S-gården. 11.6.1938. (S). 
11. Edsleskog s:n, Ågränserna, 1.35km SW om p.298. 11.6.1938. (S). 
12. Laxarby s:n, 500m SSW om Holstens vägskäl. 14.7.1947. 
13. Laxarby s:n, vid W-änden av Ömmeln. 14.7.1947. (S). 
14. Laxarby s:n, Ömmelns W-sida, 1.3km SSE om p.265. 14.7.1947. (S). 
15. Laxarby s:n, Ömmelns W-sida, 1.3km SE om p.265. 14.7.1947. (S). 
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B. Lokaler undersökta av H. W. Waldén 1965. 
16a. Edsleskog s:n, Strand, strax NE om N-gården. 23.9.1965. 
17. Edsleskog s:n, 300m SSE om Skackerud. 23.9.1965. (S) pH <6. 
18. Edsleskog s:n, vid Kroktjärns N-ände. 23.9.1965. 
19. Laxarby s:n, 300m N om Edslans SW-ände. 25.9.1965. 
20. Edsleskog s:n, 400m NE om Linheden. 27.9.1965. (S) pH >6. 
 
C. Lokaler undersökta av Ted von Proschwitz 1977-1989. 
21. Edsleskog s:n, 400m NE om Bräcke gård. 25.6.1977. (S) pH 6.5. 
22. Edsleskog s:n, 50m S om Bräcke gård. 25.6.1977. (S) pH <6. 
23. Edsleskog s:n, 150m SSE om Bräcke gård. 25.6.1977. 
24. Edsleskog s:n, Bräcketjärns N-ände. 25.6.1977. 
25. Edsleskog s:n, 600m ESE om Grimshedens gård. 26.6.1977. 
26. Edsleskog s:n, 650m ESE om Grimshedens gård. 26.6.1977. 
27. Edsleskog s:n, 400m E om Linheden 12.11.1977. 
28. Edsleskog s:n, 400m SSW om Edsleskogs k:a. 26.6.1978. (S) pH 5.5. 
29. Edsleskog s:n, 500m SE om Edsleskogs k:a. 26.6.1978. (S) pH <6. 
30. Edsleskog s:n, 800m SE om Edsleskogs k:a. 26.6.1978. (S) pH 6. 
31. Edsleskog s:n, 200m SW om Bräcke gård 26.6.1978. 
6b. Edsleskog s:n, vid Edsleskogs k:a. 26.6.1978. (S) pH 5.5. 
32. Edsleskog s:n, 750m SE om Edsleskogs k:a. 27.6.1978. (S) pH 6.5. 
33. Edsleskog s:n, 400m SE om Edsleskogs k:a. 27.6.1978. (S) pH >6. 
34. Edsleskog s:n, 250m WNW om Bräcke gård. 27.6.1978. (S) pH 6. 
35. Edsleskog s:n, 350m N om Bräcke gård. 27.6.1978. 
36. Edsleskog s:n, 300m W om Bräcketorp. 28.6.1978. (S) pH <7. 
37. Edsleskog s:n, 300m WSW om Bräcketorp. 28.6.1978. (S) pH 6.5. 
38. Edsleskog s:n, 500m SW om Bräcketorp. 28.6.1978. 
39. Edsleskog s:n, 500m SSE om Skackerud. 1.7.1978. 
40. Edsleskog s:n, Oxakoffberget, 200m SE om Oxakoff. 24.6.1980. 
41. Edsleskog s:n, 700m NE om Prästerud. 12.7.1982. 
42. Edsleskog s:n, 300m NNE om Björnerud. 12.7.1982. (S) pH 6.5. 
43. Laxarby s:n, 200m SSW om Sannerud. 13.7.1982. (S) pH 6. 
4b. Edsleskog s:n, 500m NNW om Edslans S-ände. 16.7.1982. (S) pH <5. 
44. Edsleskog s:n, vid Edsleskogs kyrkoruin. 25.7.1983. 
45. Edsleskog s:n, 400m NNE om Björnerud. 7.8.1989. (S) pH <7. 
46. Edsleskog s:n, 200m ENE om Björnerud. 7.8.1989. 
16b. Edsleskog s:n, Strand, strax NO om N-gården. 7.8.1989. 
47.Edsleskog s:n, 300m NNE om Strand. 7.8.1989. 
48. Edsleskog s:n, Orsberget, 500m NNE om Skackerud. 7.8.1989. (S) pH 6. 
49. Edsleskog s:n, 500m NNE om Klöverud. 8.8.1989. (S) pH 6. 
50. Edsleskog s:n, 500m NE om Klöverud. 8.8.1989. (S) pH 4.5. 
51. Edsleskog s:n, 500m ENE om Klöverud. 8.8.1989. (S) pH <6. 
52. Edsleskog s:n, 400m N om Killingen. 8.8.1989. 
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Landmolluskernas informationsvärde ur naturvårdssynpunkt 
 
De landlevande molluskerna (snäckor och sniglar) är en ekologiskt starkt specialicerad 
grupp. I Sverige förekommer ca 120 arter. Det stora flertalet av dessa är små till mycket 
små - en till några få millimeter. De flesta arterna lever av multnande organiskt material 
och kan vid gynnsamma betingelser i markförnaskiktet svara för en betydande del av det 
första steget (finfördelningen) i omsättningen. 
 
De grundläggande ekologiska kraven för landmolluskerna kan sammanfattas i tre 
punkter: kalk, fuktighet och skydd. Att kalk finns tillgänglig är absolut nödvändigt för 
att det av kalciumkarbonat  bestående skalet ska kunna byggas upp. Kalcium spelar 
också en viktig roll vid snäckornas reproduktion. Behovet av kalk varierar starkt mellan 
olika arter och avspeglas i deras ekologiska uppträdande och i utbredningsbilderna. 
Många av de sällsyntare arterna är starkt bundna till speciella kalkbiotoper. I kalkrika 
miljöer med högt pH-värde är såväl art- som individantalet betydligt större än i en sur, 
kalkfattig miljö. Mycket tyder på att den fortlöpande försurningsprocessen slår mycket 
hårt mot molluskfaunan i områden där jordarter och/eller berggrund saknar buffrande 
förmåga (se vidare Gärdenfors 1987). 
 
Skalet, liksom den rikliga slemavsöndringen, är djuren till hjälp vid upprätthållandet av 
vattenbalansen. Hög och jämn fuktighet i livsmiljön är dock mycket viktig för flertalet 
arter. De skallösa formerna (sniglar) har kommit ifrån kalkberoendet genom förlusten 
av skalet, men har istället blivit mer beroende av stabila fuktighetsförhållanden i miljön. 
 
Behovet av skydd är delvis kopplat till kravet på fuktighet. Under torrperioder måste 
djuren kunna dra sig undan till säkra gömställen för att minska vattenförlusten. Många 
arter är nattaktiva och befinner sig under dygnets ljusa timmar inaktiva i skydd. Den 
ringa rörelseförmågan, liksom skalets relativa ömtålighet bidrar också till behovet av 
skydd. I rasbranter och andra typer av blockbiotoper, där lättillgängliga skydd finns och 
en rad olika mikrobiotoper är utbildade, uppträder land-molluskerna ofta mycket art- 
och individrikt. 
 
Lägger man härtill de flesta landmolluskarters nästan totala beroende av passiv 
spridning - dvs transport med andra organismer (ofta i fåglars fjäderdräkt eller  
däggdjurs päls) - inser man det stora hot som olika typer av mänskliga ingrepp i bioto-
perna  utgör mot dessa djur. 
 
Mekanisk påverkan i biotoperna, såsom tramp av människor och betesdjur, bete och 
körning med skogsmaskiner, har ofta en drastisk inverkan på landmolluskfaunan. Ännu 
allvarligare effekter får man av utdikning, ut- och kalhuggning. Förutom att popula-
tionernas storlek reduceras, kommer ofta de känsligaste arterna att utrotas helt eller 
kvarleva endast mycket lokalt. Hela strukturen i mollusksamhället förrycks och 
provtagning visar ofta starkt förändrade abundans- och dominansförhållanden. Ut-
huggning medför, förutom de rent mekaniska störningarna, ökad vindexponering och 
ändrade ljusförhållanden; faktorer som starkt påverkar förhållandena i förnaskiktet och 
däri levande djurgrupper. 
 
En kalhuggning har en mycket drastisk effekt på alla i skogsbiotopen levande 
djurgrupper. Om biotopen tillåts återhämta sig och de ekologiska förhållandena åter blir 
gynnsamma kan man räkna med att även faunan långsamt återhämtar sig. För grupper 
som framförallt insekter, men även chilopoder och diplopoder samt spindeldjur, vilka 
har god aktiv spridningsförmåga är möjligheterna härtill goda. För landmolluskerna 
däremot, med sin mycket ringa spridningsförmåga - ofta i kombination med speciella 
miljökrav - är möjligheterna ofta små. Det intensiva moderna skogsbruket leder också 
till att eventuella lokala spridningshärdar elimineras över stora arealer. Man får räkna 
med en mycket lång tidsperiod för att landmolluskfaunan någolunda ska kunna 
återhämta sig på en kalhuggen lokal. För reliktära förekomster måste man räkna med att 
arten för all överskådlig framtid är försvunnen . Av vad som nämnts framgår att många 
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landmolluskarter är goda indikatorer på skoglig kontinuitet och att landmolluskfaunans 
sammansättning kan avslöja mycket om lokalens tidigare historia. 
 
Öppna bruksformer, av den äldre typen med lövängar och hagar, gynnar dock arter 
anpassade till öppna, ängsartade biotoper samt även spridning och naturalisering av rent 
kulturbetingade arter. I områden med hög uppodlingsgrad och betade, relativt öppna 
skogsmarker är frekvensen av dessa arter ofta hög. Ändrade bruksformer med minskat 
bete leder till att skogarna åter sluts och tidigare gynnade ängsarter försvinner. För 
ytterligare information om dessa problemkomplex se Ehnström & Waldén (1986). 
 
 
Fyndredovisning jämte kommentarer 
 
A. anträffade landmolluskarter 
 
Totalt 54 arter, varav 43 skalbärande och 11 sniglar, har anträffats inom området. Korta 
kommentarer till arternas ekologi i området och allmänt, liksom om viss formvariation 
ges nedan. För vidare information om arternas ekologi i Västsverige se Waldén (1969b) 
och von Proschwitz (1982, 1989). För vissa arter finns även upplysningar hos 
Hultengren & von Proschwitz (1988) och Ehnström & Waldén (1986). Nomenklaturen 
följer, med smärre modifikationer, Kerney, Cameron & Jungbluth (1983). 
 
Carychium minimum Müller    8 lokaler: 6b, 8, 9, 11, 28, 29, 47, 52. 
En utpräglat hygrofil art. Framförallt i rikare kärrskogar av olika typ såsom alkärr. 
Förekommer dessutom i öppnare kärrbiotoper av meso-eutrof typ såsom starrkärr i 
öppen terräng och kärr i anslutning till sjö- och åstränder. 
 
Carychium tridentatum (Risso)    15 lokaler: 7, 8, 9, 11, 17, 32, 33, 34, 37, 43, 45, 46, 
48, 49, 52. 
Liksom föregående art hygrofil, men ej i lika hög grad. Något kalkgynnad. Vanlig och 
individrik i rika ädellövskogar och lundfragment i blocksluttningar. Dessutom i olika 
kärrskogsbiotoper och öppna kärr, dock ej i anslutning till vattendrag. 
 
Succinea putris (L.)    8 lokaler: 8, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 47. 
En utpräglad fuktmarksart. Vanlig på sjö- och åstränder under eu-mesotrofa betingelser 
samt i öppna kärr och på fuktig ängsmark med högvuxen örtvegetation. Dessutom i 
rikare skogskärr och fuktiga lundbiotoper. 
 
Oxyloma pfeifferi (Rossmässler)    3 lokaler: 24, 28, 47. 
Skild från föregående art genom kontroll av anatomiska karaktärer. Mer 
fuktighetskrävande än S. putris och mera snäv i fråga om biotopval. En karaktärsart för 
sjö- och flodstränder. 
I Dalsland har O. pfeifferi en östligt präglad utbredning. 
 
Cochlicopa lubrica (Müller)    31 lokaler: 4a+b, 5, 6b, 7, 8, 11, 16a, 17, 19, 22, 23, 25, 
26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52. 
En av områdets allmännaste arter. Vanlig i skogsbiotoper av olika slag liksom på 
ängsmark och kulturbiotoper. Dessutom på fuktmark och i kärr, företrädesvis av rikare 
typ. Saknas i utpräglad barrskog. På en lokal (45) anträffades, jämte typiskt bruna 
exemplar, ett albiniotiskt exemplar med vit skalfärg. 
 
Cochlicopa lubricella (Porro)    17 lokaler: 6b, 7, 13, 14, 15, 16b, 17, 21, 26, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44. 
Liksom föregående art vanlig och spridd över hela området, men mera inskränkt i fråga 
om biotopval. Individrik i rasbranter, gärna av mera öppen typ samt i blockiga, torrare 
lövskogar. Dessutom på hagmark och öppna, kalkpåverkade torrängar. Inom området 
morfologiskt enhetlig utan övergångsformer till föregående art. 
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Columella edentula (Draparnaud)    12 lokaler: 4a, 7, 17, 32, 33, 36, 37, 42, 43, 45, 48, 
49. 
En tämligen stenotop, kalkgynnad lövskogsart. Beroende av stabilitet och fuktighet i 
markförnaskiktet. Vanlig i rikare löv- och blandskogsbiotoper på Dalformationen. Även 
i övergångszonen till mera kärrartade partier. 
 
Columella aspera Waldén    19 lokaler: 2, 4a+b, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 32, 
39, 40, 41, 49, 50, 51. 
En karaktärsart för oligo-mesotrofa barr- och blandskogar. I sådana miljöer uppträder 
arten ofta mycket individrikt. Den anträffas ofta ätande på bladen av Vaccinium spp. I 
rikare biotoper anträffas den individfattigt och oftast associerad med oligotrofa "öar" 
med Vaccinium. 
 
Vertigo pusilla Müller    14 lokaler: 7, 13, 14, 15, 19, 27, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 45. 
Vanlig och ofta individrik i blockrika ädellövskogar och lövängar. Dessutom en typisk 
art i rasbranter och blocksluttningar, ofta av exponerad typ med spridda lövträd, på 
Dalformationens rikare bergarter. 
 
Vertigo substriata (Jeffreys)    21 lokaler: 2, 4b, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16b, 17, 19, 32, 33, 
39, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51. 
Vanlig i de flesta skogsbiotoper, även i skogskärr. Anträffas dessutom i öppna 
lågstarrkärr av rikare typ. Liksom övriga  
Vertigo-arter känslig för störningar i markförnaskiktet. Saknas på lokaler där de 
ursprungliga förhållandena i förnan störts genom bete eller uthuggning (20, 27).  
 
Vertigo pygmaea (Draparnaud)    1 lokal: 16a+b. 
Funnen på öppen kalkpåverkad torrängsmark. Säkerligen underrepresenterad i 
materialet. I Dalsland tämligen allmänt förekommande på tuvig, mesotrof ängsmark. 
Gynnad av öppna bruksformer, dessutom något kalkgynnad. 
 
Vertigo ronnebyensis (Westerlund)    8 lokaler: 2, 13, 14, 15, 19, 49, 50, 51. 
Påminner i sitt biotopval om C. aspera, tillsammans med vilken den ofta påträffas, dock 
sällsyntare och mera snävt bunden till orörda oligo-mesotrofa barr- och blandskogar. I 
rikare skogsbiotoper begränsad till oligotrofa "öar" med Vaccinium. Artens ekologi i 
Dalsland har nyligen behandlats i ett särskilt arbete (von Proschwitz, in press). 
 
Vertigo alpestris Alder    8 lokaler: 13, 14, 15, 37, 42, 43, 44, 49. 
En typart för blockbiotoper. Vanlig i löv- och blandskogar i rasbranter och 
blocksluttningar, speciellt på Dalformationens rikare bergarter. Även i mera öppna 
blockras och på av människan skapade blockbiotoper såsom odlingsrösen och 
stenmurar. 
 
Vallonia costata (Müller)    3 lokaler: 6a, 44, 49. 
Ett fynd i ett lundbestånd i blocksluttning (49) och två på kyrkogårdsmurar (6a, 44). På 
Dalformationen har arten ett mindre antal förekomster i likartade biotoper i rasbranter. 
Därtill kommer flera förekomster på öppna kalkpåverkade torrängar. Dessutom 
ytterligare några fynd på kyrkogårdsmurar. 
 
Vallonia excentrica Sterki   2 lokaler: 35, 42. 
Ett fynd på öppen, torr ängsmark (35) och ett på ett odlingsröse (42). Tämligen spridd 
och allmänt förekommande på betad ängsmark och på kulturmark inom landskapet. En 
karaktärsart för det öppna jordbrukslandskapet. Säkerligen underrepresenterad i 
materialet. 
 
Acanthinula aculeata (Müller)    11 lokaler: 2, 7, 13, 15, 17, 37, 42, 45, 48, 49, 51. 
En stenotop skogsart med höga krav på orördhet och ursprungliga förhållanden. I rikare 
lunder och ädellövskogar i blocksluttningar på Dalformationen ej sällsynt. Ej i 
kulturpåverkade skogar. På en lokal (2) anträffades albinotiska exemplar med ljust skal. 
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Spermodea lamellata (Jeffreys)    1 lokal: 49. 
Utan tvekan det mest intressanta och sensationella fyndet inom området. Den 
konstaterade förekomsten i Klöverudsbranterna är den nordligaste kända i Sverige och 
geografiskt helt isolerad från tidigare konstaterade förekomster i mellersta delen av 
landskapet. Arten når i Dalsland sin absoluta nordgräns i landet men har förekomster 
betydligt längre norrut längs Norges västkust. Den är mycket sällsynt och tidigare känd 
endast från ett fåtal punkter i Kroppefjälls branter och södra delen av Dalformationen 
(tidigare nordligast känd från två lokaler på Lianefjällets O-sida, jfr utbredningskarta, 
karta 4). I Sverige i huvudsak en västlig, suboceanisk bokskogsart. Dess dalsländska 
biotoper utgöres av gamla ädellöv- och blandskogar, ofta med rikt inslag av lind. Starkt 
beroende av ett orört, fuktigt markförnaskikt med kontinuitet. S. lamellata är en mycket 
god indikator på orördhet och skoglig kontinuitet. Den är extremt känslig för ingrepp. 
Hotkategori i Dalsland: 2 (eller möjligen 1). Ytterligare upplysningar om artens ekologi 
finns hos Sundler (1923), Waldén (1969b) och Ehnström & Waldén (1986). 
 
Zoogenetes harpa (Say)    1 lokal: 50. 
Även detta ett zoogeografiskt mycket intressant fynd. Z. harpa är en nordligt-kontintal 
barrskogsart med sammanhängande utbredning i Norrland-Svealand ner till Mälardalen 
- södra Värmland. Söder härom mycket sällsynt och sporadiskt förekommande (jfr von 
Proschwitz 1980). Förekomsten i Klöverudsbranterna utgör en förmedlande länk till 
några få spridda fynd i Fröskogs och Dalskogs socknar och alla dessa fynd torde utgöra 
en sydlig utlöpare av den värmländska utbredningen. Förekommer framförallt i gammal 
barr- och blandskog, gärna med ljusa, öppnare partier (jfr Ehnström & Waldén 1986). 
Känslig för ingrepp, framförallt genom det moderna skogsbruket. Hotkategori i 
Dalsland: 2 (möjligen 1). 
 
Ena obscura (Müller)    6 lokaler: 32, 34, 36, 37, 38, 39. 
En stenotop lund- och ädellövskogsart starkt bunden till Dalformationens rikare 
bergarter. Framförallt i blocksluttningar, rasbranter och raviner. Inom Bräcke ängar 
tämligen individrikt förekommande på fler lokaler. Därutöver endast vid Skackerud 
(39). Denna lokal utgör artens nordligaste utpost i västra Sverige (jfr karta 5). För 
ytterligare upplysningar se Hultengren & von Proschwitz (1988) och Ehnström & 
Waldén (1986). Hotkategori i Dalsland: 3 (möjligen 2). 
 
Cochlodina laminata (Montagu)   32 lokaler: 3, 4a+b, 5, 6b, 7, 8, 14, 15, 16a+b, 17, 20, 
21, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 52. 
Allmänt förekommande i medelrika och rika skogstyper, även i skogskärr, lövängsmark 
och i övergångszonen till öppnare biotoper. Kan ofta insamlas mycket individrikt under 
barken på fallna stammar. På en lokal (26) anträffades, jämte den bruna huvudformen, 
albinotiska exemplar. 
 
Macrogastra ventricosa (Draparnaud)    4 lokaler: 7, 37, 45, 46. 
En mycket sällsynt, krävande och känslig art. Dess utbredning är i Sverige nordvästlig 
med nordgräns på Dalformationen. Förekomsterna vid Björnerud (45, 46) utgör de 
nordligaste kända i landet. Typiska lokaler är bland- och ädellövskogar i branter och 
raviner på kalkrik berggrund, huvudsakligen i nederbördsrika trakter. Anträffas ofta 
krypande på trädstammar eller under bark på lågor, där den lever i det näringsrika 
nedbrytningsskiktet. För ytterligare upplysningar se Hultengren & von Proschwitz 
(1988) och Ehnström & Waldén (1986). Hotkategori i Dalsland: 2 (möjligen 1). 
 
Macrogastra plicatula (Draparnaud)    21 lokaler: 7, 8, 14, 17, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 36, 
37, 38, 39, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 52. 
Tämligen regelbundet förekommande i rikare skogstyper inom området. Huvudsakligen 
på samma typer av lokaler som C. laminata med ej fullt så spridd som denna art. 
 
Clausilia bidentata (Ström)    30 lokaler: 1, 2, 4a, 7, 8, 13, 14, 15, 16a+b, 17, 21, 23, 25, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51. 
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En eurytop och vitt spridd skogsart. Förekommer i alla typer av skogar, även i barrskog. 
Även i lövängar och i övergångszonen till öppnare biotoper. Dessutom på en 
kyrkogårdsmur (44). 
 
Balea perversa (L.)    2 lokaler: 23, 44. 
Dels funnen under naturliga förhållanden i en bäckdäld i Bräcke ängar (23) (jfr von 
Proschwitz 1980). Dels under kulturbetingade förhållanden på en kyrkogårdsmur (44). 
Ehuru utbredd och allmän i andra delar av Sverige, hör arten i Dalsland till de 
sällsyntaste. Förutom ytterligare en förekomst på en kyrkogårdsmur är B. perversa 
bunden till blockrika biotoper på Dalformationen. Förekomsterna i Edsleskogs socken 
utgör artens nordgräns i Västsveriges inland. 
 
Punctum pygmaeum (Draparnaud)    35 lokaler: 2, 4a+b, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16a, 
17, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 
51. 
Mycket allmän i alla typer av löv- och blandskogar. Dessutom i olika kärrbiotoper, 
lövängar och även på öppen ängsmark. Individrik endast på lokaler med välutbildat 
förnaskikt. 
 
Discus ruderatus (Férussac)    23 lokaler: 2, 4a+b, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16a, 17, 18, 20, 
21, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51. 
Vanlig i alla typer av skogsbiotoper, även i oligotrofa barrskogar. Anträffas ofta 
individrikt under barken på lågor. På en lokal (4a+b) anträffades albiniotiska exemplar 
(f. viridula). 

 
Discus rotundatus (Müller)    20 lokaler: 2, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 21, 25, 30, 33, 34, 37, 
39, 42, 43, 45, 48, 49, 51. 
Liksom föregående art, med vilken den ofta anträffas tillsammans, vanlig i olika typer 
av skogsbiotoper. Föredrar dock lövträdsdominerade skogar. Sällan i oligotrofa 
skogstyper. 
 
Arion ater (L.)    19 lokaler: 2, 3, 4a, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 21, 25, 30, 33, 34, 37, 39, 
42, 43, 45, 48, 49, 51. 
Allmän i alla typer av skogsmark. Dessutom i randzoner av kärrbiotoper och ängsmark 
samt även på kulturmark. På två lokaler (2, 4a) anträffades, förutom den svarta 
huvudformen (f. ater), även den rent vita färgvarianten (f. albus). På en lokal uppträdde 
den vita formen ensam (3). Den vita formen tycks geografiskt begränsad till det nu 
aktuella områdets västdel. Den är sporadiskt anträffad också i andra trakter av Dalsland. 
Ekologisk anses den ibland bunden till rikare skogstyper (jfr Waldén 1969b) men detta 
är knappast fallet inom det nu beaktade området. 
 
Arion subfuscus (Draparnaud)    25 lokaler: 2, 4a, 5, 7, 8, 10, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 34, 
37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52. 
Den vanligaste snigelarten i området. Såväl i alla skogstyper som på öppen ängsmark, i 
randzoner av kärr och på kulturbiotoper. Morfologiskt enhetlig med väl markerade 
sidoband. 
 
Arion fasciatus Nilsson    8 lokaler: 4a, 5, 7, 16b, 17, 39, 43, 52. 
I huvudsak en löv- och blandskogsart med ganska brett ekologiskt spektrum. Ofta även 
på öppna lokaler av olika typ. Dessutom påtagligt kulturgynnad. 
 
Arion silvaticus Lohmander    14 lokaler: 7, 17, 20, 23, 27, 32, 34, 36, 39, 42, 43, 45, 
51, 52. 
I likartade biotoper som A. fasciatus och liksom denna kulturgynnad. Dock något mera 
spridd och individrik. 
 
Arion distinctus Mabille    1 lokal: 6b. 
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En rent kulturspridd art. Endast anträffad vid Edsleskogs k:a. I Dalsland bunden till 
ruderatbiotoper och föga naturaliserad. I äldre arbeten benämnd A. hortensis. 
 
Euconulus fulvus (Müller)    32 lokaler: 2, 4a+b, 5, 6b, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16b, 17, 
18, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 51. 
En eurytop och vittspridd art. Allmän i alla typer av skogsbiotoper, i kärr och på öppen 
ängsmark. Dock ej på rena kulturbiotoper. Förekommer individrikast i skogar. 
 
Euconulus alderi (Gray)    7 lokaler: 11, 16a, 18, 28, 29, 46, 47. 
En karaktärsart för meso-eutrofa kärrbiotoper. Huvudsakligen av mera öppen typ såsom 
sjö- och åstränder samt öppna lågstarrkärr. Även på fuktig ängsmark och i alkärr (46). 
Ej anträffad i de mest oligotrofa kärrtyperna. 
 
Vitrina pellucida (Müller)    31 lokaler: 5, 6b, 7, 14, 15, 16b, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50. 
Vanlig i hela området. Anträffas på olika typer av busk- och ängsmark såsom lövängar. 
Dessutom i de flesta meso-eutrofa skogsbiotoper. Individrikast i något öppna 
skogstyper. I kärrbiotoper vanligen sparsam. 
 
Vitrea crystallina (Müller)    31 lokaler: 6b, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16b, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52. 
Allmän i stort sett i alla skogsbiotoper, speciellt sådana av fuktigare typ och i rena 
skogskärr. Ej funnen i de fattigaste barrskogarna. Dessutom ibland anträffad på öppen 
ängsmark och på kulturbiotoper. Speciellt talrik på fläckar med bar, fuktig mylla. 
 
Vitrea contracta (Westerlund)    11 lokaler: 13, 14, 17, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 45, 49. 
En tämligen sällsynt och krävande skogsart. Huvudsakligen i rika, något torrare, löv- 
och blandskogar i rasbranter. Utbredningen i Dalsland koncentrerad till Kroppefjäll-
Dalformationen. Se vidare Hultengren & von Proschwitz (1988) och Ehnström & 
Waldén (1986). Hotkategori i Dalsland: 4. 
 
Nesovitrea hammonis (Ström)    48 lokaler: 1, 2, 4a+b, 5, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16a+b, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 
Områdets allmännaste och mest eurytopa art. Förkommer i alla slags biotoper men har 
sitt optimum i mesotrofa skogsmiljöer. Betydligt individfattigare i rika respektive fattiga 
skogstyper. N. hammonis uppvisar en betydande inomartsvariation. Speciellt intressant 
är förekomsten av en grönskimrande-färglös form (f. viridula). Denna forms utbredning 
uppvisar ett geografiskt korrelerat mönster, vilket i Dalsland studerats i detalj (von 
Proschwitz 1985b). I det nu aktuella området är f. viridula funnen på 17 lokaler, alltid 
tillsammans med den bruna huvudformen (f. typica). På 31 lokaler anträffades endast 
huvudformen. 
 
Nesovitrea petronella (Pfeiffer)    24 lokaler: 4a, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16b, 18, 20, 22, 27, 
32, 33, 36, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52. 
En tämligen allmän och spridd skogsart. Framförallt funnen i lunder, ädellövskogar, 
mesotrofa blandskogar och skogskärr. Saknas eller förekommer individfattigt i öppna, 
torra skogstyper. 
 
Aegopinella nitidula (Draparnaud)    5 lokaler: 36, 42, 48, 49, 51. 
En sällsynt och krävande ädellövskogsart. Bunden till rika skogsbiotoper på 
Dalformationens kalkrika berggrund. De redovisade lokalerna utgör en del av artens 
nordgräns i Västsverige. Se även Hultengren & von Proschwitz (1988) och Ehnström & 
Waldén (1986). Hotkategori i Dalsland: 3. 
 
Aegopinella pura (Alder)    21 lokaler: 4b, 7, 10, 16b, 17, 20, 25, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 42, 43, 45, 48, 49, 51. 
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I likartade biotoper som föregående art men ej fullt så krävande. Har förekomster i 
landskapet också utanför Kroppefjäll-Dalformationen. Se också Hultengren & von 
Proschwitz (1988) och Ehnström & Waldén (1986). Hotkategori i Dalsland: 4. Arten 
förekommer i två färgvarieteter, varav den bruna anträffats på 12, den vita på 2 och 
båda tillsammans på 7 lokaler. 
 
Oxychilus alliarius (Miller)    7 lokaler: 2, 8, 20, 25, 34, 45, 48, 51. 
Spridda förekomster i meso-eutrofa skogsmiljöer, ofta av mera öppen typ, samt i 
lövängar. På en lokal (20) har formen med vitt skal (f. viridula) anträffats. Noteras kan 
att medlemmarna av släktet Oxychilus, till skillnad från de flesta landmollusker, är 
rovdjur. 
 
Zonitoides nitidus (Müller)    4 lokaler: 23, 28, 29, 46. 
En karaktärsart för meso-eutrofa stränder av sjöar, floder och åar. Dessutom ofta i 
alkärr. Ibland även i öppna kärr men då mindre individrik. Säkerligen 
underrepresenterad i materialet. 
 
Limax cinereoniger Wolf    15 lokaler: 2, 4b, 7, 8, 9, 17, 20, 23, 30, 39, 42, 45, 46, 49, 
52. 
Huvudsakligen i ursprungligt präglade skogsmiljöer av såväl barr- och bland- som 
lövtyp. Någon gång funnen i lövängar men ej i öppna biotoper eller starkt störda 
skogsmiljöer. 
 
Limax tenellus Müller    11 lokaler: 2, 5, 16b, 20, 32, 34, 40, 42, 45, 46, 49, 52. 
Liksom föregående en skogsart men ekologiskt ej lika snäv i sitt biotopval. Anträffas 
även i kulturpåverkade skogsmiljöer liksom i lövängar och övergångszonen till öppen 
mark. En utpräglad höstart som därför kan vara underrepresenterad i materialet. 
 
Limax marginatus Müller    5 lokaler: 7, 8, 39, 40, 43. 
Huvudsakligen i rika-medelrika löv- och blandskogar, speciellt i blockrika sluttningar. 
Ej i skogskärr eller på öppen mark. Ej så allmän som föregående art men troligen 
underrepresenterad i materialet. 
 
Deroceras laeve (Müller)    3 lokaler: 8, 11, 29. 
En karaktärsart för sjö- och åstränder, olika typer av kärr och fuktig ängsmark. 
Säkerligen betydligt mera spridd i området. 
 
Deroceras agreste (L.)   3 lokaler: 16a+b, 39, 47. 
En typisk art för öppna biotoper, framförallt olika typer av ängsmark men även kärr. 
Finner sig dessutom väl tillrätta på kulturbiotoper. Kan någon gång anträffas i 
övergången till skogsmark (39). 
 
Deroceras reticulatum (Müller)    1 lokal: 17. 
En rent kulturspridd snigel som i huvudsak förekommer på ängsmark, här ofta 
tillsammans med föregående art, men ofta också på andra kulturbiotoper. Torde ha fler 
förekomster i området. 
 
Bradybaena fruticum (Müller)    8 lokaler: 6b, 7, 8, 25, 29, 30, 34, 42. 
Inom området huvudsakligen förkommande inom Bräcke ängar, därutöver två isolerade 
fynd (25, 42). En sparsam och sällsynt art huvudsakligen bunden till Dalformationen. 
Förekommer i rikare löv- och blandskogar. Även på hagmark och i lövängar samt på 
fuktig ängsmark och i kärrskogar. Se vidare Ehnström & Waldén (1986). Hotkategori i 
Dalsland: 4 (möjligen 3). Morfologiskt enhetlig, samtliga exemplar tillhör den ljusa, 
obandade formen. 
 
Euomphalia strigella (Draparnaud)    9 lokaler: 16a, 17, 21, 30, 33, 36, 37, 38, 39. 
Flera individrika förekomster inom Bräcke ängar. Därtill isolerat vid Strand och 
Skackerud (16a, 17, 39). Förekommer, liksom föregående, i rikare lövskogar samt på 
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hagmark och i lövängar. Undviker dock fuktängar och skogskärr. Bunden till 
Dalformationen men något sällsyntare än och ej så utbredd som B. fruticum. 
Hotkategori i Dalsland: 4 (möjligen 3). 
 
Arianta arbustorum (L.)    29 lokaler: 4a, 5, 6b, 7, 8, 9, 16a+b, 17, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50. 
Allmän och talrik i de flesta typer av skogar, i skogskärr, på lövängsmark och fuktig 
ängsmark med frodig vegetation. Dessutom på rena kulturbiotoper. Morfologiskt 
enhetlig, samtliga exemplar tillhörde den brunspräckliga bandade huvudformen. 
 
Helicigona lapicida (L.)    14 lokaler: 7, 13, 14, 16a+b, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 
48. 
Vanlig på blockbiotoper av olika typer över hela området. Karakaktärsart för  alla typer 
av rasbranter, såväl skogsklädda som öppna. Dessutom på av människan skapade 
blockbiotoper såsom kyrkogårdsmurar (44). 
 
Cepaea hortensis (Müller)    27 lokaler: 4a, 6b, 7, 13, 16a, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 49, 50, 52. 
Spridd över hela området och allmän i bland- och lövskogar av alla typer, speciellt i 
ljusa, öppnare partier. Dessutom i lövängar och på alla typer av öppen ängsmark liksom 
på kulturbiotoper. Den 5-bandade gula morfen (f. lutea 5-f) anträffades på de flesta 
lokaler. Därutöver är endast den gula obandade (f. lutea 0) vanlig. Gula morfer med 
bandreduktioner, liksom f. arenicola 5-f och f. baudonia 0 förekommer sällsynt. 
 
 
B. Några landmolluskarter som ej anträffats inom området men är kända från 
angränsande trakter 
 
Som komplement behandlas här några arter som är kända från omgivande socknar. 
Förmodligen har de flesta av dem förekomster också inom det aktuella området men har 
inte påvisats eftersom lämpliga lokaler ej undersökts i tillräckligt stor omfattning. 
 
Vertigo antivertigo (Draparnaud) 
En krävande och starkt specialiserad art. Endast funnen i kalkpåverkade rikkärr på 
Dalformationen. 
 
Vertigo lilljeborgi (Westerlund) 
En karaktärsart för oligo-mesotrofa kärr, både öppna av lågstarrtyp och i anslutning till 
sjö- och åstränder. Förekommer säkerligen inom området. 
 
Arion circumscriptus Johnston 
En människospridd snigelart som kan tänkas förekomma på kulturbiotoper. 
 
Oxychilus cellarius (Müller) 
En ädellövskogsart som är strängt bunden till Kroppefjäll - södra Dalformationen. 
Komplicerade utbredningsförhållanden. Den naturliga utbredningen i Västsverige är 
dock starkt suboceaniskt präglad. Nordgräns i västra Sverige på södra Dalformationen. 
De nordligaste kända lokalerna  är belägna i Hafsåsenområdet på Knarrbysjöns O-sida. 
Detta, både botaniskt och zoologiskt  inte uteslutet att O. cellarius kan ha någon 
förekomst också i Bräcke ängar eller Klöverudsbranterna. För ytterligare information se 
Hultengren & von Proschwitz (1988). Hotkategori i Dalsland: 3. 
 
Trichia hispida (L.) 
Också detta en människospridd art som säkerligen har förekomster på kulturbiotoper 
inom området. 
 
 
Sammanfattande bedömning av landmolluskfaunan 
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Det aktuella området är beläget på Dalformationens norra del och de traktvisa 
förekomsterna av lättvittrade, kalkrika bergarter (lerskiffer, breccia) gör förhållandena 
mycket gynnsamma för mollusker. Som en följd av berggrunden är också floran rik och 
en rad intressanta växtsamhällen finns utbildade. De rika bergarterna ligger i relativt 
smala stråk i nord- sydgående riktning, omväxlande med hårdare, svårvittrade bergarter 
som kvartsit och sandstenskonglomerat. De förskjutningar och överlagringar som skett 
ger upphov till ett i näringsrikedom mycket mosaikartat underlag, vilket i sin tur i hög 
grad avspeglas i vegetationen och i molluskfaunan. Kvartsitryggarnas karga tallskogar 
kontrasterar i hög grad mot de rika lundfragmenten i blocksluttningar och dalbottnar. 
 
Området uppvisar hög artdiversitet och totalt har 54 landmolluskarter (43 snäckor och 
11 sniglar) anträffats. Totala antalet i Dalsland funna arter är 72, vilket innebär att hela 
75 % av artstocken förekommer i området. 
 
De flesta allmänna och flera av de något ovanligare skogsarterna är väl företrädda och 
jämnt spridda över hela området. 
 
Även kärr- och våtmarksfaunan är väl företrädd med arter som Succinea putris, 
Oxyloma pfeifferi, Euconulus alderi, Zonitoides nitidus och Deroceras laeve. 
 
Områdets uppodlingsgrad är låg men lokalt förekommer flera i odlingslandskapet 
gynnade arter såsom Vertigo pygmaea, Vallonia excentrica och Deroceras agreste. 
 
Lokalt och sparsamt förekommer också ett till mera extrema kulturbiotoper knutet, och 
helt människospritt, faunaelement med arter som Arion distinctus och Deroceras 
reticulatum. 
 
En rad arter som inte är bundna till Dalformationen, men klart gynnade av de 
fördelaktiga förhållandena på densamma, är vanliga inom området: Carychium 
tridentatum, Cochlicopa lubricella, Columella edentula, Vertigo pusilla, Vertigo 
alpestris, Cochlodina laminata, Macrogastra plicatula, Vitrea crystallina, Nesovitrea 
petronella och Helicigona lapicida. 
 
Härtill kommer ett mera specialicerat och krävande faunaelement som är bundet till 
Dalformationen. Två arter i denna grupp är relativt vittspridda med enstaka förekomster 
också utanför formationen:  Acanthinula aculeata och Aegopinella pura. Något mer 
exklusiva är Vallonia costata, Vitrea contracta och Bradybaena fruticum. Till en ännu 
exklusivare grupp med mycket sällsynta arter hör: Ena obscura, Macrogastra ventricosa, 
Balea perversa och Euomphalia strigella. Helt i särklass står förekomsten av Spermodea 
lamellata. 
 
Zoogeografiskt är området av utomordentligt stort intresse med flera unika drag vad 
gäller landmolluskfaunans sammansättning. Till ett sydligt, mellaneuropeiskt element 
hör A. aculeata, E. obscura, V. contracta (i Sverige i huvudsak östlig), A. pura, A. 
nitidula, M. ventricosa (i Sverige i huvudsak västlig), B. perversa, E. strigella (i Sverige 
i huvudsak östlig) och B. fruticum. 
 
Av dessa arter når E. obscura och M. ventricosa sin absoluta nordgräns i Sverige inom 
området. A. nitidula och B.perversa har delar av sin nordgräns i västra Sverige inom 
området. Den sistnämnda arten har den nordligaste av sina 5 kända naturliga 
förekomster i Dalsland i Bräcke ängar. Zoogenetes harpa representerar ett nordligt-
kontinentalt faunaelement och har i Dalsland en del av sin sammanhängande sydgräns. 
Förekomsten i Klöverudsbranterna är en av 6 kända från landskapet. S. lamellata 
representerar ett exklusivt västligt-suboceaniskt faunaelement. Förekomsten i 
Klöverudsbranterna är landets nordligaste och dessutom helt isolerad från artens 
sammanhängande utbredning. Att denna och föregående art förekommer inom samma 
område är ytterst anmärkningsvärt. 
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Sammanfattningsvis ska än en gång betonas att det stora antalet krävande och 
sällsynta arter tillhörande helt olika geografiska faunaelement ger området en i 
Dalsland unik status. 
 
Av störst intresse att skydda är delområdena Bräcke ängar, Klöverudsbranterna och 
området vid Strand-Skackerud på Edslans O-sida. Det är mycket viktigt att 
Klöverudsbranterna helt undantas från varje form av avverkning. En kontinuerlig, 
naturlig utveckling är av avgörande betydelse för landmolluskfaunan (jfr del 4). 
Besökare bör kanaliseras till särskilda stigar som ej får dras fram i de känsliga 
rasbranterna. I Bräcke ängar och vid Strand-Skackerud bör det öppna 
jordbrukslandskapet med lövängar bibehållas. Vid eventuell röjning bör dock en 
randzon av buskar och lägre träd bibehållas vid övergången till mera slutna partier. 
Detta för att förhindra uttorkning av förnaskiktet med utarmning av faunan som följd. 
Dessutom är just övergångszonen en viktig biotop för många ryggradslösa djur. Bete 
bör få fortsätta inom området men betesdjuren bör hållas borta från nämnda randzoner 
och blocksluttningarnas nedre delar (jfr del 4).  
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