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Inledning 
 
Denna inventering är genomförd på uppdrag av Ulricehamns kommun. 
Sammanställningen utgör en komplettering och revidering av den tidigare kännedomen 
om kommunens rikkärr. Rapporten skall ingå som en del av underlagsmaterialet till en 
naturvårdsplan för Ulricehamns kommun. 
 
Fältarbetet utfördes sommaren 1990, och rapporten färdigställdes under vintern 1990-
91. 
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har valt ut de kärr som blivit föremål för 
fältinventering. Övrigt underlagsmaterial i form av kartor samt uppgifter från 
privatpersoner, lokala naturvårdsföreningar och från länsstyrelsens floravårdsregister 
har tillhandahållits av kommunekologen Johan Jannert i Ulricehamns kommun, som 
också har ombesörjt flygbildstolkningen av kärren. 
 
Två kärr har tillkommit i efterhand (objekt 42 och 43). Dessa har dokumenterats av 
Johan Jannert under sommaren 1991. 
 
 

Tidigare dokumentation 
 
Den tidigare kännedomen om kommunens rikkärr finns samlad i rapporten "Torrängar 
och rikkärr i Ätradalen" som sammanställdes av T. Appelkvist och L. Andersson 1978 
och som publicerades av länsstyrelsen 1987. Rapporten innehåller förutom 
beskrivningar av 17 objekt också en allmän beskrivning av kärrens morfologi och 
hydrologi samt en översikt över de växtsamhällen som påträffats. 
 
 

Denna inventering 
 
Med denna inventering har kännedomen om kommunens rikkärrsområden utökats 
väsentligt genom att tidigare kända områden återinventerats samt att ett flertal nya kärr 
blivit dokumenterade.  
 
Totalt har 65 utvalda områden besökts i fält. Av dessa visade sig 24 inte vara att 
betrakta som rikkärr eller örtrika fuktängar. Dessa utklassade områden finns redovisade 
mycket kortfattat i slutet av denna rapport.  
 
Övriga områden d.v.s. de som blivit klassificerade redovisas med en kartskiss (på 
ekonomiska kartan i skala 1:10 000) samt en beskrivning av vegetation, 
markanvändning, ingrepp m.m. samt förslag till lämpliga skötselåtgärder och i vissa fall 
även förslag till skyddsåtgärder. 
 
Fullständiga beskrivningar av kärrens vegetation har inte kunnat göras inom ramen för 
denna inventering. Istället har endast ett begränsat antal växter noterats, i första hand 
sådana arter som är sällsynta, växtgeografiskt intressanta eller utgör viktiga 
indikatorarter, och som därför har betydelse för bedömningen av kärrens naturvärden. 
Urvalet av arter är detsamma som i Andersson & Appelqvists inventering. Objekten har 



också fotograferats med färg-dia. Bilderna kommer att förvaras på miljökontoret i 
Ulricehamns kommun. 
 
Sammanlagt finns nu 41 kända och dokumenterade rikkärr och örtrika fuktängar i 
Ulricehamns kommun. Områdena är fördelade areals- och antalsmässigt mellan 
kommunens olika delar enligt följande. 



Socken Antal Areal (ha) 
Blidsberg 1 1,5  
Böne 2 3,3  
Dalum 5 23,9 
Fänneslunda 1 1,2 
Gullered 1 1,4 
Hällstad 4 7,4 
Hössna 12 26,5 
Knätte 7 14,0 
Kölaby 1 1,7 
Södra Ving 3 8,5 
Timmele 3 6,9 
Varnum 1 9,1 
TOTALT 41 105,4 
         

 
 

Naturvärdesklassning 
 
Områdena har bedömts utifrån en tregradig skala (klass 1-4), och värderingen kan 
sammanfattas enligt följande. 
 
Klass 1 = Området har höga naturvärden sett ur ett riksperspektiv. 
 
Klass 2 = Området har höga naturvärden sett ur ett länsperspektiv. 
 
Klass 3 = Området har höga naturvärden sett ur ett kommunalt perspektiv. 
 
Klass 4 = Området har vissa naturvärden sett ur ett kommunalt perspektiv. 
 
De kärr som har högsta naturvärde (klass 1) är av så stort intresse att man bör överväga 
någon form av permanent skyddsåtgärd för att trygga områdena för framtiden. 
 
 
Naturvärdesklassningen av de 41 objekten har utfallit enligt följande. 
 
 Antal Areal (ha) 
Klass 1 9 21,7 
Klass 2 13 34,7 
Klass 3 14 28,5 
Klass 4 5 20,5 
 
 

Skötsel och skydd av rikkärr och örtrika fuktängar 
 
I Ulricehamns kommun, och framför allt i Ätrans dalgång, finns en anmärkningsvärd 
ansamling av näringsrika kärrmarker, vilket har sin förklaring i de speciella geologiska 
och hydrologiska förutsättningarna i området. Genom att bygden har lång 
odlingstradition har flera av dessa marker hållits hävdade ända fram till i våra dagar.  
 



Rikkärren och fuktängarna är i hög grad en produkt av människans aktiviteter. Genom 
slåtter och betesdrift har markerna under långa tidsperioder hållits öppna, ofta 
kontinuerligt under flera generationer. Våtmarksslåttern gav förr ett viktigt tillskott till 
husdjurens vinterfoder. Under  1900-talets senare hälft har dessa marker emellertid 
minskat alltmer i betydelse. De gödslade betes- och fodervallarnas rika avkastning har 
numera helt ersatt höet från våtslåttermarkerna. Följden av detta har blivit en snabbt 
tilltagande igenväxning med buskar och sly på dessa marker. 
Rikkärren och de öppna fuktängarna hotas idag av ett flertal faktorer, t.ex. genom 
exploatering och ändrade hydrologiska förhållanden p.g.a. främst dikningar. För 
närvarande utgör emellertid det påtagligaste hotet igenväxning p.g.a. att hävden av 
markerna upphör. 
  
Med sin rika flora och fauna utgör de hävdade kärren och fuktängarna ett gemensamt, 
ännu levande kulturarv och en värdefull naturresurs för hela samhället. Om man vill 
bevara dessa rika miljöer och föra kulturarvet vidare krävs att markerna sköts med i 
stort sett samma metoder som förr.  
 
För att enbart bibehålla markernas öppenhet och värden för landskapsbilden räcker det 
vanligen med regelbundet återkommande röjningar och gallringar med några års 
mellanrum. Om man dessutom särskilt vill värna om den hävdkrävande floran så krävs 
årligen återkommande åtgärder typ slåtter eller beteshävd.  
 
I flera fall är det inte möjligt att genomföra årlig intensiv skötsel såsom slåtter eller 
betesgång t.ex. p.g.a. brist på resurser, betesdjur och/eller personal. Då kvarstår 
alternativet att åtminstone försöka förhindra igenväxning med sly och buskar genom 
återkommande röjningar och gallringar. I samband med sådana åtgärder är det viktigt att 
hänsyn tas till markernas ofta extrema känslighet för tramp- och körskador. Röjningar 
bör därför generellt sett utföras manuellt. Efter genomförda röjningar bör grenar och ris 
samlas ihop och forslas bort från området. 
 
För den enskilde markägaren ger skötseln av dessa marker tyvärr inget ekonomiskt 
utbyte, utan innebär istället en icke obetydlig kostnad. Det kan inte anses rimligt att man 
från samhällets sida förutsätter att markägarna i framtiden ska upprätthålla hävden av 
olönsamma slåtter- och betesmarker utan ersättning. För närvarande upprätthålls kärrens 
och fuktängarnas öppenhet och hävd i stort sett genom ideella insatser tack vare 
markägarnas personliga naturintresse, sinne för det estetiska och känsla för tradition.  
 
Genom olika ekonomiska stödåtgärder kan emellertid myndigheterna delvis stödja och 
uppmuntra till fortsatt hävd. Ett sådant exempel är det sk NOLA-stödet (Natur-
vårdsåtgärder i OdlingsLAndskapet). Markägare tecknar då kontrakt med staten om att 
upprätthålla hävden av ett område under en viss tidsperiod. Stödet betalas därefter ut i 
form av engångsbidrag eller som årligen återkommande ersättning.  
 
Om det uppstår risk att värdefulla kärrmarker ska exploateras eller att 
markanvändningen drastiskt ska förändras, t.ex. i samband med byte av markägare, så 
finns också möjligheten att bilda naturvårdsområden eller naturreservat. Staten eller 
kommunen löser i det senare fallet in marken och tar över ansvaret för skötseln. 
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Objektbeskrivningar 
 
 
1. Fuktäng sydöst om Kalabo. 
       
 
Socken: Gullered 
Ekonomiskt kartblad: 07D 1d 
Storlek: 1,4 ha 
Bedömning: Klass 3.  
       
 
Beskrivning: En fuktäng som hävdas genom bete med nötkreatur. Området är 
huvudsakligen öppet, och mot kanterna vidtar gles lövskog. Vegetationen domineras av 
en tämligen trivial och örtfattig fuktängsflora. Bitvis indikeras en något förhöjd 
näringshalt i marken av arter som ängsstarr och knagglestarr. Ängen hyser också en 
sparsam population av Kung Karls spira.  
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området 
lövskog med några barrträd.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Endast ett fåtal stånd av Kung Karls spira, varav ett 
blommande, kunde noteras vid besöket. I övrigt noterades inga synbara förändringar.  
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Skötseln bör ske med utgångspunkt från vad som är 
mest gynnsamt för den skyddsvärda floran dvs främst Kung Karls spira. Därvid bör 
eftersträvas en mosaik av öppna samt trädbevuxna och buskrika ytor. Inslaget av 
barrträd tillåts ej att öka. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka 
fuktängens hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. (Se även kapitlet om 
skötsel och skydd). NOLA-avtal finns tecknat och gäller t.o.m. 1992. Enligt avtalet skall 
området skötas i enlighet med en särskild upprättad skötselplan.  
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Gu 1). 
 
 
2. Maderna kring sjön Toren vid Varnums kyrka. 
       
 
Socken: Varnum 
Ekonomiskt kartblad: 07C 2i 
Storlek: 9,1 ha 
Bedömning: Klass 4  
       
 
Beskrivning: En nästan helt igenvuxen liten sjö som kantas av en tät lövskogsbård med 
främst björk, jolster och klibbal. Utanför trädbården utbreder sig gungflymattor som 
omväxlande domineras av trådstarr, bunkestarr, trindstarr och bladvass samt rikligt med 
jolster och andra viden. Utanför denna växer stråk med kaveldun och längst ut en bred 
zon med sjösäv. Bottenskiktet domineras av mossor som Calliergon cordifolium och 
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Calliergonella cuspidata. Här och var påträffas även Drepanocladus revolvens och D. 
exanulatus. Vegetationen har således främst fattig till svagt mesotrof karaktär. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet sjö. Möjligen har sjöns blivit sänkt för att vinna mark. Området har sedan 
betats samt eventuellt använts för våtmarksslåtter.  
 
Pågående markanvändning: Södra delen betas för närvarande av nötkreatur. Övriga 
delar hävdas ej. 
Flora och fauna:  
 
Kärrväxter 
trindstarr 
bunkestarr 
knagglestarr 
ängsnycklar 
kärrsälting 

Andra våtmarksväxter 
ängsruta 

Rikkärrsmossor 
spjutmossa 
guldspärrmossa 
kärrkrokmossa 
praktkrokmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Fortsatt betesgång där så är möjligt. I övrigt föreslås 
inga speciella åtgärder. Området bedöms ha låg prioritet. (Se även kapitlet om skötsel 
och skydd). 
 
Dokumentation: Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1976. 
 
 
3. Fuktängen utmed riksväg 40, ca 1 km syost om Duvered 
       
 
Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2c 
Storlek: 1,5 ha 
Bedömning: Klass 3. Förekomsten av Kung Karls spira motiverar högt skyddsvärde. 
       
 
Beskrivning: Området kan karaktäriseras som en till stor del trädtäckt högörtsfuktäng. 
Bitvis är det mycket blött. Bland vegetationen bör främst framhållas bestånden av Kung 
Karls spira. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området äng 
med glest stående lövträd.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Objektets avgränsning är något diffus, och därför är 
det svårt att avgöra om avverkningarna i norr och söder ligger inom gränserna. På de 
avverkade delarna i söder kan emellertid konstateras att de ljusälskande växterna 
gynnats markant, och förekomsten av smörbollar, brudborste, Jungfru Marie nycklar 
och ängsstarr är påfallande riklig i jämförelse med övriga delar av objektet. En kraftig 
dikning har genomförts i området, med efterföljande påtaglig påverkan på hydrologin. 
Trädbeståndet synes för övrigt ha slutit sig påtagligt över hela området sedan förra 
inventeringen. 1978 noterades ett 50-tal blommande stånd av Kung Karls spira. Vid 
inventeringen 1990 kunde  endast ett fåtal plantor påträffas. Tillbakagången kan 
eventuellt ha samband med den kraftiga dikning som genomförts i området under 
mellantiden. 
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Floristiska tillägg: Darrgräs. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: För att återställa/bibehålla markens karaktär och 
säkerställa den intressanta florans fortlevnad är regelbundet återkommande lätt röjning 
och gallring lämpliga åtgärder. Inslaget av barrträd tillåts ej öka. Dikning eller andra 
åtgärder som påtagligt kan påverka fuktängens hydrologi tillåts ej inom eller i 
anslutning till området. (Se även kapitlet om skötsel och skydd). 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Hö 6). 
 
 
 
 
 
 
4. Översilningskärret Knektaängen ca 1,5 km NV om Hössna kyrka. 
       
 
Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2c 
Storlek: 3,5 ha 
Bedömning: Klass 1. Ett mycket fint, översilat kärr med märklig vegetation som 
rymmer ett flertal sällsynta och krävande växter. 
       
 
Beskrivning: Ett mot söder svagt lutande och mycket blöt översilningskärr. Kärret är 
beläget mitt inne i skogen, och gränsar i öster till ett litet hygge. Vegetationen är mycket 
speciell. Här samsas utpräglade fattigkärrsarter som hirsstarr, flaskstarr, dystarr och 
vattenklöver med arter som indikerar en viss näringsförhöjning (kråkklöver, ängsull och 
dybläddra), och i bottenskiktet växer utpräglade rikkärrsmossor som gyllenmossa, 
trekantig svanmossa, praktkrokmossa m.fl. Över stora delar är det så blött att 
bottenskikt saknas. Det södra kärret är inte lika rikt men hyser några stånd med 
ängsnycklar. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet sjö som senare dikats ut. Det kärr som därmed uppstod har med stor 
sannolikhet brukats som slåtterkärr. 
 
Pågående markanvändning: Idag pågår ingen hävd. Längs kanterna börjar björksly att 
tränga in. 
 
Flora och fauna:  
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Fuktängsväxter 
ängsstarr 
loppstarr 

Kärrväxter 
näbbstarr 
ängsnycklar (ett 10-tal 
exemplar noterade 
1990) 
gräsull 
slåtterblomma 
kärrsälting 

Rikkärrsmossor 
kärrbryum 
stor skedmossa 
guldspärrmossa 
praktkrokmossa 
kärrklomossa 
purpurvitmossa 
gyllenmossa  
trekantig svanmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Så småningom måste sannolikt slyröjning företas i 
kärrets kanter. Tills vidare föreslås emellertid inga speciella åtgärder. Dikning eller 
andra åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i 
anslutning till området. (Se även kapitlet om skötsel och skydd). 
 
 
5. Källkärr strax öster om prästgården i Hössna. 
       
 
Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2d 
Storlek: 0,4 ha 
Bedömning: Klass 1. Ett av kommunens finaste källkärr med mycket artrik flora varav 
flera arter är mycket krävande och sällsynta. Området har lång kontinuitet i hävden.  
       
 
Beskrivning: Detta extremrikkärr är beläget i östsluttningen nedanför prästgården, och 
betingas av flera källflöden som mynnar i sluttningen. Vegetationen är mycket artrik 
och rymmer flera av våra mest krävande och sällsynta rikkärrsväxter. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området äng.  
Noteringar vid återinventeringen: Inga större förändringar tycks ha skett sedan förra 
inventeringen. Omgivningarna betas av nötkreatur medan kärret idag är instängslat och 
betas ej. Här och var finns spår efter genomförda slyröjningar, och någon överhängande 
fara för igenväxning med sly finns f.n. ej. Längs diket med dräneringsvatten växer en tät 
bård av brännässlor, och en viss risk finns att dessa sprider sig ut över omgivningarna. 
Det tidigare påtalade gödselutsläppet förefaller ha upphört.   
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: I första hand bör kärret skötas genom årlig slåtter. 
Vid behov kompletteras detta med återkommande slyröjningar. Kärret är så blött att det 
knappast lämpar sig för betesgång p.g.a. risken för trampskador. Förslaget om att bilda 
naturreservat bör på nytt prövas. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka 
kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. (Se även kapitlet om 
skötsel och skydd). 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Hö 1). Länsstyrelsen i 
Älvsborgs län 1976. 
 
 
6. Rikkärr ca 300 meter öster om prästgården i Hössna. 
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Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2d 
Storlek: 1,5 ha 
Bedömning: Klass 2. Detta lilla rikkärr hyser bl.a. en mycket rik population av 
kärrknipprot.  
       
 
Beskrivning :  Kärret är beläget inne i ett bestånd av blandskog med stort 
barrträdsinslag, strax nedanför sluttningen öster om prästgården. I vegetationen på 
kärret märks ett flertal utpräglade rikkärrsarter. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området 
åkermark.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Kärret och dess kantzon har tämligen nyligen blivit 
röjt respektive gallrat, och utgör idag en i stort sett helt öppen yta som överallt omges av 
skog. Populationen med kärrknipprot tycks ha gynnats och är för närvarande individrikt. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: För att bevara den ljuskrävande rikkärrsfloran måste 
området fortlöpande röjas, och den omgivande skogen hållas undan. Årligt, lätt bete 
och/eller slåtter är åtgärder som bedöms vara tänkbara alternativ. Dikning eller andra 
åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till 
området. (Se även kapitlet om skötsel och skydd). 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Hö 2). 
 
 
7. Källkärr ca 300 meter sydöst om prästgården i Hössna 
       
 
Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2d 
Storlek: 2,2 ha 
Bedömning: Klass 1. Ett av kommunens finaste källkärr med mycket artrik flora varav 
flera arter är särskilt krävande och sällsynta. Området har lång kontinuitet i hävden.  
       
 
Beskrivning: Kärret betingas av ett kraftigt källflöde som översilar sluttningen, och som 
längre ner samlar sig till en liten bäck. Området betas av nötboskap och är i stort sett 
helt öppet. Floran är mycket artrik med bl.a. flera sällsynta rikkärrsväxter. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området äng.  
 
Noteringar vid återinventeringen: De röjningar som hittills genomförts har effektivt 
hållit undan slyet, och kärret ser idag fint ut. Risken för igenväxning är undanröjd. 
Området där källflödet springer fram är delvis skadat av djurtramp. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Kärret bör även fortsättningsvis hävdas genom årlig 
betesgång. Betestrycket får emellertid inte bli alltför hårt. Eventuellt måste området 
kring källflödena tidvis spärras av för att undvika trampskador på vegetationen. 
Betesgången måste sannolikt kompletteras med återkommande sly- och buskröjning. 
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Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets hydrologi tillåts ej inom 
eller i anslutning till området. (Se även kapitlet om skötsel och skydd). NOLA-avtal 
finns tecknat och gäller t.o.m. 1995. Enligt avtalet skall området årligen betas av 
nötkreatur. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Hö 3). Elvingsson & Hindström 
1987, (objekt nr 70). Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1976. 
 
 
8. Fuktängen ca 500 meter sydost om prästgården i Hössna. 
       
 
Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2d 
Storlek: 1,5 ha 
Bedömning: Klass 3. En delvis skuggtrivialiserad högörtsäng med artrikt fältskikt. 
       
 
Beskrivning: En igenvuxen betes- eller slåttermark med rörligt grundvatten och en 
vegetation som har karaktären av artrik högörtsfuktäng.  
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området 
åkermark samt delvis kärr.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Trädbeståndet har troligen tätnat betydligt sedan 
1978, och krontäcket är nu m.el.m. helt slutet. Inga märkbara åtgärder har genomförts.  
 
Förslag till  skötsel och/eller skydd: Omfattande åtgärder krävs för att retaurera 
området. Slyröjning samt en radikal gallring av trädskiktet krävs för att öka 
ljusinsläppet. Därefter bör markerna lämpligen hävdas genom bete. Dikning eller andra 
åtgärder som påtagligt kan påverka fuktängens hydrologi tillåts ej inom eller i 
anslutning till området. (Se även kapitlet om skötsel och skydd). 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Hö 4). 
 
 
9. Kärret vid Fårahagen ca 700 meter sydost om prästgården i Hössna 
       
 
Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2d 
Storlek: 6 ha 
Bedömning: Klass 3. Ett till stor del skuggtrivialiserat kärr samt högörtsfuktäng med 
bitvis artrikt fältskikt. 
      
Beskrivning: Ett till stor del trädtäckt rikkärr med varierande 
vegetationssammansättning. Stora delar av området påverkas av dikningar. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området äng 
med lövträd.  
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Noteringar vid återinventeringen: Inga förändringar är märkbara.  
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Området bedöms ha låg prioritet och kan skötas 
mycket extensivt. Bete samt möjligen lätta gallringar av trädskiktet på de områden där 
floran är intressant och ljuskrävande. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan 
påverka kärrets och fuktängens hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
(Se även kapitlet om skötsel och skydd). 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Hö 5). 
 
 
10. Högörtsfuktäng vid Önnarp 
       
 
Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2d 
Storlek: 2,9 ha 
Bedömning: Klass 1. En mycket vacker och artrik högörtäng med flera ovanliga arter. 
       
 
Beskrivning: Utmed den lilla ån finns ett fuktigt parti med frodig högörtsvegetation. 
Bland arterna märks bl.a. kåltistel och fjällskära. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området äng 
med lövträd.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Inga märkbara, negativa förändringar har skett inom 
området sedan förra inventeringen.  
 
Floristiska tillägg: Skogsnycklar. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Regelbundet återkommande slyröjning krävs för att 
motverka igenväxning. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka 
fuktängens hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. (Se även kapitlet om 
skötsel och skydd). 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Hö 7). Elvingsson & Hindström 
1987, (objekt nr 74). 
 
 
11. Kärret vid Björkäng SO Önnarp 
       
 
Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2d 
Storlek: 1 ha 
Bedömning: Klass 4 
       
 
Beskrivning: Ett litet, delvis svagt sluttande kärrparti som är helt trädtäckt. 
Trädbeståndet, som består av klen björk, gran, klibbal och asp är bitvis tätt. Beståndet är 
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i den södra delen urglesat och röjt. Längs kärrets östra kant växer en tät, ung 
granplantering. För övrigt omges området av tät blandskog med främst björk och gran. 
Området har tidigare varit öppen betes- eller slåttermark. Floran är helt numera helt 
skuggtrivialiserad och domineras av fuktig högörtsvegetation. På de röjda delarna 
dominerar åkerfräken. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet glest lövskogstäckt hedmark. Senare har området möjligen använts för bete.  
 
Pågående markanvändning: För närvarande pågår ingen hävd av området och över stora 
delar har igenväxningen hunnit långt. 
 
Flora och fauna: Ängsnycklar har tidigare noterats i kärret men kunde ej återfinnas vid 
besöket och är troligen borta från lokalen. 
 
Fuktängsväxter 
brudborste 
kärrfibbla 
smörbollar 

Kärrväxter 
knagglestarr 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Tämligen omfattande åtgärder skulle krävas för att 
restaurera kärret, som idag har förlorat sina botaniska kvaliteter. Området har mycket 
låg prioritet. (Se även kapitlet om skötsel och skydd). 
 
 
12. Kärrmaden kring Lillesjön 
       
 
Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2d 
Storlek: 1,3 ha 
Bedömning: Klass 3. En vacker, betad sjömad med riklig förekomst av ängsnycklar. 
       
 
Beskrivning: Lillesjöns norra, västra och södra sida kantas av en smal kärrmad, som i 
väster gränsar till ett skogsparti, och som i norr ansluter till åker- och betesmarker. 
Kärrmaden är indelad i flera olika vegetationszoner. Närmast sjökanten växer en bård 
av bladvass och sjösäv. Innanför denna vidtar en zon med relativt fattig kärrvegetation 
dominerad av trådstarr och flaskstarr, och där bottenskikt i stort sett saknas. Därefter 
följer en zon, närmast landstranden längs sjöns västsida, som domineras av hundstarr 
och blåtåtel tillsammans med pors. Örtinslaget är mycket begränsat.  
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet glest blandskogstäckt hedmark samt sjö. Området har troligen under en stor 
del av 1900-talet använts för bete samt eventuellt också för våtmarksslåtter.  
 
Pågående markanvändning: För närvarande betas hela området av nötkreatur. 
 
Flora och fauna:  
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Kärrväxer 
trindstarr 
bunkestarr 
knagglestarr 
ängsnycklar (mer än 20 stånd  i 
blom noterades 1990) 
gräsull 
slåtterblomma 
kärrsälting 

Andra våtmarksväxter 
storsileshår 
kärrspira 

Rikkärrsmossor 
spjutmossa 
guldspärrmossa 
mellankrokmossa 
praktkrokmossa 
korvmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Fortsatt årlig betesgång är nödvändig för att 
bibehålla öppenheten och därmed förutsättningarna för förekomsten av ängsnycklarna. 
Dikning sjösänkning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka madens hydrologi 
tillåts ej inom eller i anslutning till området. (Se även kapitlet om skötsel och skydd). 
 
Dokumentation: Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1976. 
 
 
13. Fuktängen vid Slättås ca 1,5 km söder om Hössna kyrka 
       
 
Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2d 
Storlek: 2,7 ha 
Bedömning: Klass 2. En skyddsvärd högörtsfuktäng med anmärkningsvärt rik 
förekomst av kåltistel. 
       
 
Beskrivning: Området är beläget i svag men tydlig östsluttning, och täcks av glest, 
bitvis tät lövskog. Markfuktigheten är hög över hela området, och i den södra delen 
rinner en liten bäck. Skogen domineras av klena björkar. Inblandat i beståndet växer 
också enstaka gran och tall, varav en del helt unga. Buskskiktet är mestadels glest eller 
saknas. Mot söder tätnar såväl träd- som buskvegetationen betydligt. Undervegetationen 
utgörs av artrikt högörtsamhälle på fuktigt uderlag. Bitvis övergår fuktängen i friskäng.  
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området 
barrskog och sjö i norr samt kärr i den sydöstra delen. Området har senare troligen 
använts för bete samt eventuellt också varit uppodlat.  
 
Pågående markanvändning: Området betas för närvarande, men hävden är svag.  
 
Flora och fauna:  
 
Ovanliga arter 
kåltistel 
fjällskära 

Fuktängsväxter 
darrgräs 
brudborste 
kärrfibbla 
fläckigt nyckelblomster 
smörbollar 

Kärrväxter 
knagglestarr 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Fortsatt årlig beteshävd, som kan intensifieras något 
men som inte får bli alltför stark. Buskvegetationen bör hållas efter för att bibehålla 
öppenheten och därmed förutsättningarna för den ljusälskande örtfloran. Dikning eller 
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andra åtgärder som påtagligt kan påverka fuktängens hydrologi tillåts ej inom eller i 
anslutning till området. (Se även kapitlet om skötsel och skydd). 
 
 
14. Källkärren i sluttningen ca 500 m söder om Krokstorp 
       
 
Socken: Hössna 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2d 
Storlek: 2 ha 
Bedömning: Klass 1. En hel serie med medel- till extremrika källkärr som hyser en 
intressant och skyddsvärd flora. 
       
 
Beskrivning: Längs foten av östsluttningen tränger grundvatten fram och bildar 
förutsättningarna för ett flertal källkärr. Kärren omges av tät men ung blandskog. På 
kärrpartierna växer gles trädvegetation med klen björk och gran samt enstaka klen tall, 
asp och gråal. Buskskiktet är glest och domineras av brakved och viden. På flera ställen 
tränger mer eller mindre ymnigt källflöde fram och bildar små bäckar som banar sig väg 
ner genom de nedanför liggande kärrpartierna. Markvegetationen utgörs över stora delar 
av området av ett relativt artfattigt högörtsamhälle som domineras av älgört och 
bladvass omväxlande med skogsfräken och vattenklöver. Källkärren är omväxlande 
medelrika till extremrika.  
 
Tidigare och pågående markanvändning: Området har tidigare troligen använts för bete. 
Ett fåtal nötkreatur uppehåller sig för närvarande i området, men betestrycket är i det 
närmaste obefintligt. 
 
Flora och fauna:  
 
Ovanliga arter 
fjällskära 
axag 

Fuktängsväxter 
darrgräs 
ängsstarr 
loppstarr 
brudborste 
kärrfibbla 
fläckigt nyckelblomster 
ormrot 

Kärrväxter 
knagglestarr 
näbbstarr 
ängsnycklar 
gräsull 
slåtterblomma 
tätört 
tagelsäv 
kärrsälting 

Rikkärrsmossor 
kärrbryum 
spjutmossa 
guldspärrmossa 
mellankrokmossa 
praktkrokmossa 
kalkkällmossa 
purpurvitmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Över hela området så när som på de allra blötaste 
kärrpartierna är faran för total igenväxning överhängande. Buskröjning samt en försiktig 
trädutglesning bör därför genomföras snarast. Eftersom marken är mycket blöt är 
känsligheten för trampskador stor varför bete på dessa marker ej kan anses som 
lämpligt. I framtiden bör återkommande röjning och gallring vara lämpliga åtgärder för 
att bevara den rika och skyddsvärda rikkärrsfloran. Dikning eller andra åtgärder som 
påtagligt kan påverka kärrens hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. (Se 
även kapitlet om skötsel och skydd). 
 
 
15. Sjömad på sydöstsidan av Fänneslundasjön. 
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Socken: Fänneslunda 
Ekonomiskt kartblad: 07C 3i 
Storlek: 1,2 ha 
Bedömning: Klass 3. En vacker sjömad med mesotrof vegetation. 
       
 
Beskrivning: Ett artfattigt mjukmattekärr i kanten av sjön. Stora delar bär ett glest 
trädskikt med främst björk och klibbal. Vegetationen i fältskiktet utgörs i första hand av 
fattigkärrsarter som flaskstarr, trådsstarr, bunkestarr och hirsstarr tillsammans med pors. 
Bladvass växer glest över hela kärret. Här och var påträffas enstaka ängsnycklar samt i 
bottenskiktet rikkärrsindikerande mossor som purpurvitmossa och knoppvitmossa.   
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet hedmark i den norra delen och lövskogsklädd äng i den södra delen. 
Området har troligen betats samt eventuellt använts för våtmarksslåtter.  
 
Nuvarande markanvändning: För närvarande pågår ingen hävd av området. 
 
 
Flora och fauna:  
 
Kärrväxter 
knagglestarr 
ängsnycklar 
kärrsälting 

Andra våtmarksväxter 
kärrspira 

Rikkärrsmossor 
spjutmossa 
guldspärrmossa 
mellankrokmossa 
knoppvitmossa 
purpurvitmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Slyröjning samt slåtter av bladvassen skulle 
sannolikt gynna förekomsterna av ängsnycklar. Området bedöms emellertid ha tämligen 
låg prioritet. Dikning, sjösänkning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka 
madens hydrologi bör ej tillåtas inom eller i anslutning till området. (Se även kapitlet 
om skötsel och skydd). 
 
Dokumentation: Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1976. 
 
 
16. Litet kärr vid Ekabo ca 1 km NV om S. Vings kyrka 
       
 
Socken: Södra Ving 
Ekonomiskt kartblad: 07C 3j 
Storlek: 0,4 ha 
Bedömning: Klass 3. Rik population av kärrknipprot. 
       
 
Beskrivning: Kärret är beläget i en sydsluttning och omges av beteshagar med m.el.m. 
gles trädvegetation. Större delen av kärret är öppet, men riklig slyvegetation av klibbal 
och björk förekommer.Vegetationen har mesotrof karaktär, är relativt artfattig och 
domineras av svartstarr och ryltåg. Södra delen av kärret hyser en mycket rik population 
av kärrknipprot.  
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Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet  åkermark.  
 
Pågående markanvändning: Markerna hävdas genom bete. Faran för igenväxning är 
påtaglig, och nyligen har en omfattande röjning av sly genomförts. Riset som uppstod 
vid röjningen ligger ännu kvar i stora högar på kärret. 
 
Flora och fauna:  
 
Ovanliga arter 
kärrknipprot 

Fuktängsväxter 
darrgräs 
ängsstarr 
ormrot 

Kärrväxter 
gräsull 
slåtterblomma 
kärrsälting 

Rikkärrsmossor 
spjutmossa 
guldspärrmossa 
mellankrokmossa 
purpurvitmossa 
gyllenmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Ris och kvistar rensas bort från kärret. Fortsatt årligt 
bete förordas. Regelbundet återkommande röjning av sly är nödvändig. Slyet bör inte 
tillåtas växa upp alltför kraftigt mellan röjningarna då detta kan inverka menligt på 
floran. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets hydrologi tillåts 
ej inom eller i anslutning till området. (Se även kapitlet om skötsel och skydd).  
NOLA-avtal finns tecknat och gäller t.o.m. 1993. Enligt avtalet skall området betas 
årligen med nötkreatur. 
 
Dokumentation: Elvingsson & Hindström 1987, (objekt 91). 
 
17. Fuktäng vid Brunstorp ca 3 km SSV om Hällstad 
       
 
Socken: Hällstad 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3a 
Storlek: 0,8 ha 
Bedömning: Klass 2. Den rika förekomsten av majviva gör området skyddsvärt. 
Området har lång kontinuitet i hävden.  
       
 
Beskrivning: Öppen ängsmark i en svagt lutande sydsluttning. I öster växer en 
lövskogsridå och i söder gränsar området delvis till barrskog. För övrigt omges ängen av 
åkermarker. Större delen av området hyser en relativt örtfattig fuktängsflora med bl.a. 
svartstarr, stjärnstarr, hirsstarr och rödsvingel. Centralt går dock ett fuktstråk i nord-
sydlig riktning där näringshalten är något förhöjd, och speciellt i den norra delen dyker 
ett flertal intressanta arter upp. Här finns bl.a. rik förekomst av majviva. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet äng. Området har senare nyttjats som betesvall och har möjligen också varit 
uppodlat.  
 
Pågående markanvändning: För närvarande betas ängen, men hävden är svag till 
måttlig. Inga uppenbara tendenser till igenväxning kan iakttagas, men p.g.a. den svaga 
hävden så sprider sig älgörten snabbt över området. Röjning av smågranar är nyligen 
genomförd. 
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Flora och fauna:  
 
Fuktängsväxter 
darrgräs 
ängsstarr 
loppstarr 
vildlin 
majviva 

Kärrväxter 
knagglestarr 
gräsull 
slåtterblomma 
tätört 
rosettljungfrulin 
kärrsälting 

Rikkärrsmossor 
spjutmossa 
guldspärrmossa 
praktkrokmossa 
stor skedmossa 
 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Fortsatt och något intensifierad, årlig beteshävd 
förordas. Återkommande röjning av sly och unggranar kan bli nödvändig, men f.n. finns 
inget akut behov av sådana åtgärder. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan 
påverka fuktängens hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. Kommunalt 
skötselavtal finns tecknat och gäller t.o.m. 1996. Enligt avtalet skall området årligen 
betas. 
 
Dokumentation: Elvingsson & Hindström 1987, (objekt 96). 
 
 
18. Kärr vid Backgården ca 3 km V Timmele 
       
 
Socken: Timmele 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3a 
Storlek: 3 ha 
Bedömning: Klass 3. Skogskärr med skyddsvärd flora. 
       
 
Beskrivning: Området utgörs av maderna längs Agnsjöns västra sida. Det norra 
delområdet kan karakteriseras som ett extremrikkärr. Maden är här öppen och 
vegetationen domineras av axag.tillsammas med blåtåtel och bladvass, och i 
bottenskiktet växer ett flertal brunmossor. Här noterades också bl.a. klubbstarr, vildlin 
samt ett tio-tal stånd av ängsnycklar. I övrigt är området påfallande örtfattigt. Det södra 
delområdet är ett helt topogent kärrstråk som dräneras via en liten bäck åt norr. Kärret 
omges av gles björkskog med inblandning av enstaka gran och tall. På kärret dominerar 
klen björk och tall samt bitvis tätt med björksly. Buskskikt med enstaka videbuskar och 
enar. Fältskiktet utgörs av en ordinär fattigkärrsflora med dominerande flaskstarr och 
hundstarr tillsammans med vattenklöver. Här och var märks mesotrofa inslag med bl.a. 
ängsstarr, näbbstarr, gräsull, ängsnycklar och gyllenmossa.  
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet glest lövskogsbevuxen äng. Området har senare möjligen utgjort 
betesmarker.  
 
Pågående markanvändning: För närvarande råder ohävd. 
 
Flora och fauna: 
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Ovanliga växter 
klubbstarr 
axag 

Fuktängsväxter 
ängsstarr 
smörbollar 
vildlin 

Kärrväxter 
tuvstarr 
knagglestarr 
näbbstarr 
ängsnycklar 
gräsull 
slåtterblomma 
tätört 
bäckveronika 

Rikkärrsmossor 
kärrbryum 
spjutmossa 
guldspärrmossa 
mellankrokmosa 
praktkrokmossa 
stor fickmossa 
korvmossa 
fetbålmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: I det södra kärret behövs en ordentlig röjning och 
gallring för att det inte ska växa igen helt. Återkommande röjning är nödvändig för att 
bevara bestånden med ängsnycklar. I norra delområdet krävs inga omedelbara åtgärder. . 
Röjning blir sannolikt nödvändig på sikt. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan 
påverka kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
 
 
19. Sjömad vid Bredsjön 
       
 
Socken: Södra Ving 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3a 
Storlek: 5,5 ha 
Bedömning: Klass 4 
       
 
Beskrivning: Lerstrand och strandmad utmed Bredsjöns sydvästsida. Området 
domineras av en småtuvig, flack lerstrand med sparsam vegetation. Här påträffas främst 
arter som hirsstarr, ryltåg och knagglestarr. Här och var är vegetationen rikare med bl.a. 
vildlin, rosettljungfrulin och kärrklomossa. Närmast landstranden växer en bård av 
björk och tall.  
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet barrskog och sjö i den norra delen samt kärr i den sydöstra delen. Möjligen 
har maden senare nyttjats för bete dock troligen endast extensivt. 
 
Pågående markanvändning:  För närvarande pågår ingen hävd av området. 
 
Flora och fauna:  
 
Fuktängsväxter 
ormrot 

Kärrväxter 
knagglestarr 
näbbstarr 
slåtterblomma 
rosettljungfrulin 

Rikkärrsmossor 
praktkrokmossa 
stor skedmossa 
korvmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Dikning, sjösänkning eller andra åtgärder som 
påtagligt kan påverka madens hydrologi bör ej tillåtas inom eller i anslutning till 
området. I övrigt föreslås inga speciella skötselåtgärder. 
 
 
20. Sjömad vid Agnsjö 
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Socken: Södra Ving 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3a 
Storlek: 2,9 ha 
Bedömning: Klass 4  
       
 
Beskrivning: Välzonerad sjömad i västkanten av Agnsjö. Maden kantas av en 
lövskogsbård och därutanför betesmarker, samt gränsar i väster till ett litet 
barrskogsbestånd. Närmast sjökanten växer en bård med sjösäv och bladvass. Innanför 
denna kommer en zon med bunkestarr och bladvass med bårder av pors. Härpå följer, 
närmast lövskogsbården, ett bälte med hirsstarr, pors och bladvass samt spridda 
småbjörkar. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet åkermark. Området har senare även varit betat.  
 
Pågående markanvändning: Idag råder ohävd. 
 
Flora och fauna:  
 
Kärrväxter 
trindstarr 
knagglestarr 
slåtterblomma 
kärrsälting 

Rikkärrsmossor 
spjutmossa 
guldspärrmossa 
stor skedmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Återupptagen årlig beteshävd som vid behov 
kompletteras med återkommande sly- och buskröjning. Dikning, sjösänkning eller andra 
åtgärder som påtagligt kan påverka madens hydrologi bör ej tillåtas inom eller i 
anslutning till området. (Se även kapitlet om skötsel och skydd). 
NOLA-avtal finns tecknat för den norra delen av området och gäller t.o.m. 1993. Enligt 
avtalet skall området betas årligen med nötkreatur och/eller hästar. 
 
Dokumentation: Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1976. 
 
 
21. Kärr mellan Torvås och Gryteskog 
       
 
Socken: Timmele 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3b 
Storlek: 2,9 ha 
Bedömning: Klass 3. Skogskärr med flera rikkärrsarter. 
       
 
Beskrivning: Ett litet, till större delen skogtäckt kärr. Vegetationen har mesotrof till rik 
karaktär med några intressanta och krävande arter. Genom dikningar och avverkningar 
har de norra delarna skadats något, främst genom igenväxning och skuggtrivialisering 
av växtligheten.  
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Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området åker 
samt gles lövskog.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Skadorna på kärret bedöms inte vara totala och vissa 
kvaliteter finns ännu bevarade. Tidigare markanvändning är svår att bedöma, men 
troligen har området varit betat. För närvarande råder total ohävd. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Åtgärder bör vidtagas snarast om de kvarvarande  
rikkärrsresterna ska kunna bevaras, men kärret kan inte ges högsta prioritet. Större delen 
av kärret kan ännu restaureras genom slyröjning och en lätt gallring. Den norra delen 
behöver rensas från grenar och ris. Även fortsättningsvis bör kärret skötas genom 
regelbundet återkommande röjning och gallring. Dikning eller andra åtgärder som 
påtagligt kan påverka kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt T 2). 
 
 
22. Mader väster om Lunds by. 
       
 
Socken: Knätte 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3c - 3d 
Storlek: 2 ha 
Bedömning: Klass 4 
       
 
Beskrivning: En igenslyat mad med tämligen artfattig vegetation som har medelrik 
karaktär. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kärr 
samt barrskog.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Vägen korsar kärret. För övrigt gjordes inga speciella 
noteringar. Lokalen bedöms vara tämligen ointressant som rikkärr. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan 
påverka kärrets hydrologi bör ej tillåtas inom eller i anslutning till området. I övrigt 
föreslås inga speciella skötselåtgärder. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Kn 3). 
 
 
23. Fuktäng vid Knätte kyrka. 
       
 
Socken: Knätte 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3d 
Storlek: 0,9 ha 
Bedömning: Klass 2. En värdefull högörtäng med många krävande arter. Området har 
lång kontinuitet i hävden. 
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Beskrivning: Ett till största delen öppet fuktängsparti som betas. Fältskiktet är örtrikt 
med flera krävande arter. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området äng 
med lövträd.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Fuktängen är mycket fin och har skötts föredömligt. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Fortsatt årlig betesgång som bör kompletteras med 
slåtter för att minska ärgörtens utbredning. Sly och buskar hålles efter genom 
återkommande röjningar. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka 
fuktängens hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. NOLA-avtal finns 
tecknat och gäller t.o.m. 1992. Enligt avtalet ska området årligen betas med nötkreatur. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Kn 1). Elvingsson & Hindström 
1987, (objekt nr 111). 
 
 
24. Kärr sydväst om Knätte kyrka. 
       
 
Socken: Knätte 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3d 
Storlek: 3,5 ha 
Bedömning: Klass 2. Ett  mycket vackert, sluttande kärr där vegetationen rymmer flera 
krävande arter. 
       
 
Beskrivning: Ett  mycket vackert, åt norr tydligt sluttande kärr. Vegetationen rymmer 
flera krävande arter. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kärr.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Igenväxningen tycks inte ha gått så långt sedan förra 
inventeringen. Inga spår av påverkan noterades. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: För närvarande är inga åtgärder nödvändiga. På 
längre sikt måste emellertid björk och gran röjas undan för att den ljusberoende floran 
ska överleva. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets hydrologi 
tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Kn 2). 
 
 
25. Källdrag öster om Lunds by. 
       
 
Socken: Knätte 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3d 
Storlek: 3,5 ha 
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Bedömning: Klass 3 
       
 
Beskrivning: Ett trädbevuxet översilningskärr med flera källflöden. Vegetationen har 
mesotrof till rik karaktär. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området 
åkermark samt blandskog.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Ett djupt dike löper runt en stor del av kärret och 
påverkar det perifert. Inga gallringsåtgärder har vidtagits. 
 
Floristiska tillägg: Kalkkällmossa. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Ett omfattande arbete i form av gallring och röjning 
samt slåtter av bladvass krävs för att återställa detta starkt igenvuxna kärr. Området 
bedöms ha tämligen låg prioritet. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan 
påverka kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Kn 4). 
 
 
26. Kärr sydöst om Lunds by. 
       
 
Socken: Knätte 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3d 
Storlek: 2,8 ha 
Bedömning: Klass 3 
       
 
Beskrivning: Ett trädbevuxet översilningskärr med flera källflöden. Vegetationen har rik 
karaktär. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området 
blandskog.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Inga åtgärder har vidtagits för att restaturera kärret. 
För övrigt gjordes inga speciella noteringar. 
 
Floristiska tillägg: Ängsnycklar, näbbstarr. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Ett omfattande arbete i form av gallring och röjning 
samt slåtter av bladvass krävs för att återställa detta starkt igenvuxna kärr. Dikning eller 
andra åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i 
anslutning till området. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Kn 5). 
 
 
27. Kärrmad utmed ett litet biflöde till Ätran ca 1 km O Knätte kyrka 
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Socken: Knätte 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3d 
Storlek: 0,7 ha 
Bedömning: Klass 3 
       
 
Beskrivning: Ett svagt mesotroft, litet kärr som i det närmaste är helt skogtäckt. 
Omgivningarna utgörs helt av tät barr- och blandskog. Området har karaktären av 
översilningskärr med flera små m.el.m. distinkta bäckflöden.  
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet glest barrskogsklädd hedmark samt en mindre del åker. Inga tecken på 
tidigare hävd kunde noteras vid besöket.  
 
Pågående markanvändning: För närvarande är maden kraftigt igenväxt och hävdas inte. 
 
Flora och fauna: Vegetationen är trivial med bl.a. hirsstarr, vattenklöver och stjärnstarr. 
Av arter som indikerar högre näringsstatus noterades endast slåtterblomma, stor 
fickmossa och purpurvitmossa. 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Omfattande åtgärder i form av röjning och gallring 
samt efterföljande årlig hävd i någon form är nödvändig för att restaurera kärret. 
Området bedöms emellertid ha låg prioritet. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt 
kan påverka kärrets hydrologi bör ej tillåtas inom eller i anslutning till området. 
 
 
28. Kärrmad utmed ett litet biflöde till Ätran ca 0,5 km O Knätte kyrka 
       
 
Socken: Knätte 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3d 
Storlek: 0,6 ha 
Bedömning: Klass 3 
       
 
Beskrivning: Ett litet, mycket blött översilningskärr utmed en liten bäck. Kärret gränsar 
i söder till ett litet hygge och omges för övrigt av tät skog. Vegetationen domineras av 
hirsstarr, hundstarr, vattenklöver, kråkklöver och älgört som bitvis är mycket riklig. 
Över större delen växer också glest med björksly, smågranar och videbuskar. Kärret 
korsas av en liten bruksväg.  
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet glest barrskogsklädd hedmark. Senare har området möjligen använts för 
våtmarksslåtter.  
 
Pågående markanvändning: För närvarande pågår ingen hävd av området och över stora 
delar har igenväxningen hunnit långt. 
 
Flora och fauna:  
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Fuktängsväxter 
kärrfibbla 
smörbollar 

Kärrväxter 
näbbstarr 
ängsnycklar 

Rikkärrsmossor 
spjutmossa 
purpurvitmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Slyröjning bör företas snarast om den ljuskrävande 
floran ska kunna bevaras. Området brdöms emellertid ha tämligen låg prioritet. Dikning 
eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets hydrologi bör ej tillåtas inom eller 
i anslutning till området. 
 
 
29. Betad strandäng vid Lilla Björken 
       
 
Socken: Hällstad 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4a 
Storlek: 3,3 ha 
Bedömning: Klass 2. Mycket välhävdad och vacker sjömad med skyddsvärd flora. 
       
 
Beskrivning: Strandängen som är mycket blöt sluttar svagt ner mot sjön i väster. 
Omgivningarna utgörs av granskog. Vegetationen domineras av gräs och låga starrarter 
såsom hundstarr, hirsstarr och stjärnstarr men är för övrigt tämligen örtfattig. Över stora 
delar växer också tätt med pors. Mot skogskanten i norr dominerar högörtvegetation 
med främst älgört. En del björk, unggran samt jolster och andra viden sprider sig ut över 
den öppna marken.  
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 var området kring sekel-
skiftet främst hedmark. Begränsade delar täcktes av barrskog och västra delen var sjö. 
Pågående markanvändning: Området har sannolikt nyttjats som betesmark sedan länge 
och betesdriften pågår fortfarande. 
 
Flora och fauna:  
 
Fuktängsväxter 
darrgräs 
ängsstarr 
loppstarr 
vildlin 
ormrot 

Kärrväxter 
trindstarr 
nålstarr 
knagglestarr 
slåtterblomma 
tätört 
rosettljungfrulin 
kärrsälting 

Andra våtmarksväxter 
kärrspira 

Rikkärrsmossor 
stor skedmossa 
spjutmossa 
guldspärrmossa 
kärrkrokmossa 
praktkrokmossa 
stor fickmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Fortsatt årlig betesgång fordras för att bibehålla 
öppenheten. Dessutom förordas regelbundet åtekommande röjning av busksly och 
småträd. Dikning, sjösänkning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka 
strandängens hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
 
 
30. Källkärr strax NO om Gisslarp ca 2 km ONO o Hällstad 
       
 
Socken: Hällstad 
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Ekonomiskt kartblad: 07D 4a 
Storlek: 0,3 ha 
Bedömning: Klass 2. Ett skyddsvärt, litet källkärr med intressant örtflora. 
       
 
Beskrivning: Ett mycket litet källkärr som är beläget i en flack östsluttning. I kärret 
tränger grundvatten fram och bildar ett litet källflöde. Vidare mot sydost vidtar blandad 
lövskog på fuktigt underlag samt trädtäckt kärrmark. Överallt i omgivningarna märks 
källpåverkan, som dock på de flesta ställen ej givit upphov till någon rikare växtlighet. 
Idag är endast mycket begränsade ytor av kärret öppna och hyser en örtrik 
fuktängsvegetation samt kring källflödet kärrvegetation med ett flertal intressanta arter. 
Området har tidigare säkert varit betydligt större, men träd- och buskvegetationen 
breder ut sig över allt större delar. Axag som påträffades här av Westfeldt kunde ej 
återfinnas. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet ängsmark med blandskog.  
 
Pågående markanvändning: Kärret har tidigare troligen ingått i de omgivande 
betesmarkerna, men hävdas för närvarande inte. 
 
Flora och fauna:  
 
Fuktängsväxter 
darrgräs 
ängsstarr 
loppstarr 
brudborste 
kärrfibbla 
ormrot 
smörbollar 
plattsäv 

Kärrväxter 
knagglestarr 
gräsull 
 

Rikkärrsmossor 
spjutmossa 
praktkrokmossa 
stor fickmossa 
purpurvitmossa 
gyllenmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Årlig slåtter föreslås i första hand som lämplig 
skötselåtgärd för kärret. Marken är dock såpass torr att ett svagt betestryck också 
bedöms vara en tänkbar skötselform. På och i en zon kring kärret måste genomföras en 
röjning av björksly samt granar. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka 
kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
 
 
31. Svartemossen 
       
 
Socken: Hällstad 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4b 
Storlek: 3 ha 
Bedömning: Klass 1. Ett mycket skyddsvärt laggkärr med extremrik karaktär. Floran 
rymmer flera krävande arter. 
       
 
Beskrivning: Längs Svartemossens norra och nordöstra kant finns ett laggkärr som har 
utpräglad rikkärrskaraktär, och som hyser flera krävande och sällsynta arter.   
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Noteringar vid återinventeringen: Ett stort och mycket fult dike har tämligen nyligen 
tagits upp längs en stor bit av laggkärret mellan laggen och mossen.  
 
Förslag till skötel och/eller skyddsåtgärder: Inga åtgärder har ännu genomförts för att 
öka öppenheten i sluttningen mellan åkrarna och mosselaggen. Denna åtgärd förordas 
fortfarande. På grund av dikningen är den hydrologiska påverkan mycket påtaglig och 
diket måste med omedelbar verkan fyllas igen för att kärrets botaniska värden inte helt 
ska gå förlorade. Kontroll bör göras huruvida dikningen är lagligt genomförd. Dikning 
eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i 
anslutning till området. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Hä 1). 
 
 
32. Kärr sydväst om Brostorp. 
       
 
Socken: Timmele 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4b 
Storlek: 1 ha 
Bedömning: Klass 3. Gungflykärr med krävande flora. 
       
 
Beskrivning: Ett gungflykärr runt en liten tjärn. Vegetationen har varierande mesotrof 
till rik karaktär. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kärr 
och hed.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Inga synbara förändringar har skett sedan 1978.  
 
Floristiska tillägg: Komossa, korvmossa, blek skedmossa. 
 
Förslag till   skötsel och/eller skydd: Området tillåts även fortsättningsvis att utvecklas 
fritt utan åtgärder. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets 
hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt T 1). 
 
 
 
33. Viesjöns södra och sydvästra kanter. 
       
 
Socken: Dalum 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4b 
Storlek: 13,4 ha 
Bedömning: Klass 2. Vidsträckta sjömader som bitvis hyser en artrik och krävande 
flora. 
       



30 

 
Beskrivning: Längs sjön finns en vidsträckt bård med mycket svårtillgängliga sjömader 
och gungflyn. Maderna har bitvis karaktär av fattigkärr och bitvis dominerar krävande 
rikkärrsarter. Närmast landstranden växer en tät bård av träd- och buskvegetation. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området 
blandnatur, åker, äng samt skog med blandträd.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Inga synbara förändringar synes ha skett sedan förra 
inventeringen.  
 
Floristiska tillägg: Ängsstarr, trindstarr, rosettljungfrulin, vildlin, gräsull, storsileshår, 
snip, praktkrokmossa, källkärrmossa, stor skedmossa, korvmossa. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Området lämnas till fri utveckling. Dikning, 
sjösänkning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka madernas hydrologi tillåts ej 
inom eller i anslutning till området. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt D 1). Länsstyrelsen i Älvsborgs 
län 1976. 
 
 
34. Fuktängar utmed Silebäcken. 
       
 
Socken: Dalum 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4b - 4c 
Storlek: 2,2 ha 
Bedömning: Klass 3 
       
 
Beskrivning: Högörtsfuktäng inne i tät lövskog utmed Silebäcken. Södra delen av 
området utgörs huvudsakligen av öppen fuktängsvegetation med ett örtrikt fältskikt. 
Dominerande arter är främst älgört och brudborste Anmärkningsvärd är den rika 
förekomsten av fjällskära.  
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området  
åkermark och äng.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Södra delen av området, längs kraftledningsgatan är 
tämligen nyligen röjt och urgallrat. För övrigt  märks inga synbara förändringar.  
 
Floristiska tillägg: Fjällskära, vildlin, bäckveronika, hässleklocka. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: En fortsatt återkommande gallring samt buskröjning 
är en förutsättning för att kunna bevara de ljuskrävande arterna i fältskiktet. I övrigt 
föreslås inga speciella åtgärder. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka 
fuktängens hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
Kommunalt skötselavtal tecknas med hembygdsföreningen för ett år i taget. Avtalet 
gäller slyröjning i området. 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt D 2). 
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35. Litet kärr väster om Baktrågen. 
       
 
Socken: Blidberg 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4c 
Storlek: 1,5 ha 
Bedömning: Klass 1. Ett extremrikt översilningskärr med ymnigt kärrflöde. Floran är 
rik på krävande arter. Rik förekomst av kärrknipprot. 
       
 
Beskrivning: Översilningskärr i en flack västsluttning. Vegetationen rymmer flera 
krävande arter. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området äng 
med barrträd.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Kärret är föredömligt skött. Den täta skogen kring och 
på kärret är avverkade och hyggesavfallet på kärret har samlats ihop. De blötaste och 
därmed känsligaste delarna har också skonats från körskador.  
 
Floristiska tillägg: Praktkrokmossa, kärrkrokmossa, kalkkärrmossa, komossa. 
(Förekomsten av kärrknipprot är mycket rik). 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Fortlöpande förordas regelbundet återkommande, 
manuell röjning av björksly på och kring kärret, samt ihopsamling och bortforsling av 
ris och kvistar. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets hydrologi 
tillåts ej inom eller i anslutning till området.  
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt B 1). 
 
 
36. Horsäckrasjön, ("Tingvallakärret"). 
       
 
Socken: Dalum 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4c 
Storlek: 4,3 ha 
Bedömning: Klass 1. Ett art- och vegetationsmässigt mycket varierande kärr med många 
krävande och sällsynta rikkärrsväxter. 
       
 
Beskrivning: Denna sänkta sjö har omvandlats till ett kärr. Vegetationen är mycket 
varierande men har över större delen rikärrskaraktär med ett flertal krävande och 
sällsynta arter. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området sjö.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Inga synbara förändringar har kunnat urskiljas.  
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Förslag till skötsel och/eller skydd: Den viktigaste åtgärden är att bibehålla sjöns 
vattenstånd så att igenväxningen inte drastiskt ökar. Även slyröjning blir på sikt 
sannolikt nödvändig på stora delar av kärret. Enligt kommunbiologen sker i norra delen 
slåtter, och hembygdsföreningen röjde under 1989-90 stora delar av kärret från sly. 
Kommunen ämnar även fortsättningsvis ge stöd till föreningen för liknande åtgärder. 
Områdets södra del upplevs "skräpigt". Här kan med fördel genomföras en uppstädning. 
Åtgärder bör också vidtas så att man undviker tippning av skräp och fyllnadsmassor i 
slänterna ner mot kärret. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets 
hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt D 3). Länsstyrelsen i Älvsborgs 
län 1976. 
 
 
37. Kärr sydost om Krutbrännaregården. 
       
 
Socken: Dalum 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4c 
Storlek: 3,4 ha 
Bedömning: Klass 2 (det lilla rikkärret) och klass 4 (högörtsängen utmed ån). Rikkärret 
hyser en mycket rik population av kärrknipprot samt flera andra krävande och 
skyddsvärda växter. 
       
 
Beskrivning: Området består av maderna utmed Ätran där vegetationen domineras av 
trivial högörtsfuktäng, samt av ett litet rikkärr i kanten mot den branta, forna åbrinken. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området äng 
med blandskog.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Endast det lilla rikkärret hyser några större floristiska 
värden. Den genomförda röjningen och gallringen samt ihopsamling av ris och grenar 
verkar ha påverkat det lilla kärrets vegetation gynnsamt, och kärrknipproten förkommer 
nu mycket rikligt, främst på kärrets södra del. 
Centralt på det lilla kärret stod tidigare några träd. Här börjar nu sly att slå upp. 
Bladvass växer fortfarande rikligt på kärret, och utgör på sikt ett hot mot kärrets 
intressanta flora.  
 
Floristiska tillägg: Piprensarmossa. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Madernas vegetation domineras idag främst av 
tätväxande älgört. För att få bort älgörten och skapa förutsättningar gräs- och 
örtdominerad ängsvegetation krävs årlig slåtter av området, åtminstone i ett 
inledningsskede. Årlig betesgång föreslås sedan som lämplig skötselåtgärd på de stora 
madytorna. Om bete ej genomförs kan det i framtiden bli nödvändigt med slyröjningar 
för hålla markerna öppna. Det lilla rikkärret måste återkommande röjas från sly och 
buskar. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka madernas och kärrets 
hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt D 4). 
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38. Litet kärr öster om Skogen. 
       
 
Socken: Dalum 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4c 
Storlek: 0,6 ha 
Bedömning: Klass 2. Ett litet, mycket fint rikkärr med skyddsvärd flora. 
       
 
Beskrivning: Ett litet översilningskärr utmed en bäck. Kärret omges helt av barrskog. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området hed 
med några barrträd.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Kärret är hittills föredömligt skött med slyröjning och 
gallring. I norr har ett hygge tagits upp, men en smal trädbård utmed kärret har sparats.  
Floristiska tillägg: Knoppvitmossa, slokstarr, kåltistel (nära vägen). 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Återkommande sly- och buskröjningar för att 
undvika igenväxning. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan påverka kärrets 
hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt D 5). 
 
 
39. Vinsarpskärret. 
       
 
Socken: Böne 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4c 
Storlek: 1,9 ha 
Bedömning: Klass 1. Ett av kommunens finaste källkärr av översilningstyp. Artrik flora 
med flera krävande och sällsynta växter. 
       
 
Beskrivning: Ett mycket fint, sluttande översilningskärr med flera kärrflöden. 
Vegetationen är rik med flera krävande och sällsynta arter. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området 
slåtterkärr.  
 
Noteringar vid återinventeringen: Kärret är hittills föredömligt skött med gallring och 
röjning. Lätt bete förekommer för närvarande.  
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Kärret bör skötas genom årlig slåtter som kan 
kombineras med betesgång. Betestrycket bör emellertid ej bli alltför starkt då risken för 
trampskador i de blötaste partierna är stor. Fortsatt återkommande röjning av sly och 
buskar kan bli nödvändigt, speciellt i kärrets kanter. Dikning eller andra åtgärder som 
påtagligt kan påverka kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
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Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Bö 1). Länsstyrelsen i 
Älvsborgs län 1976. 
 
 
40. Sjömad vid Lönerns sydvästra vik. 
       
 
Socken: Böne 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4d 
Storlek: 1,4 ha 
Bedömning: Klass 2. Krävande och skyddsvärd rikkärrsflora. 
       
 
Beskrivning: Större delen av maden är trädfri och domineras av tät, lågvuxen vegetation 
med pors, bladvass, hundstarr, bunkestarr och hirsstarr. I madens södra delar omväxlar 
öppna kärrstråk med tätt trädtäckta delar. De öppna kärrpartierna här har domineras 
omväxlande av fattigkärrsvegetation med trådstarr, vattenklöver, pors och glest med 
björksly samt rikkärrsvegetation med intressanta arter.  
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet lövskogsklädd äng. Senare har området troligen betats samt eventuellt 
använts för våtmarksslåtter.  
 
Pågående markanvändning: För närvarande pågår ingen hävd av området. 
Flora och fauna:  
 
Fuktängsväxter 
loppstarr 
 

Kärrväxter 
knagglestarr 
ängsnycklar 
gräsull 
slåtterblomma 
tätört 
snip 

Andra våtmarksväxter 
storsileshår 

Rikkärrsmossor 
spjutmossa 
guldspärrmossa 
mellankrokmossa 
kärrkrokmossa 
stor skedmossa 
kalklungmossa 
korvmossa 

 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Björksly och unggranar bör fortlöpande röjas från de 
igenväxande delarna med rikkärrskaraktär. Faran för igenväxning bedöms emellertid för 
närvarande inte som överhängande. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan 
påverka kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. 
 
 
41. Våtmarker runt Lillesjön. 
       
 
Socken: Kölaby 
Ekonomiskt kartblad: 07D 6d 
Storlek: 1,7 ha 
Bedömning: Klass 2. Artrik kärrmad med flera krävande arter. 
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Beskrivning: Runt Lillesjön växer främst täta bladvassbälten. Bitvis påträffas också rik 
fuktängs- och kärrvegetation med flera krävande arter.  Träd- och buskvegetationen är 
flerstädes ganska tät. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området sjö.  
 
Noteringar vid återinventeringen: OBS! feltryck i Andersson & Appelqvists rapport, 
madens västra och sydvästra  delar, väster om de diken som bildar till- respektive 
frånflöden hyser de botaniska kvaliteterna. Övriga delar är tämligen ointressanta.  
P.g.a. igenväxning med främst björk samt jolster och andra viden så är den intressanta 
floran och kärrets allmänna karaktär hotade. Markerna väster om kärret ligger f.n. i 
träda och betas ej heller.  
 
Floristiska tillägg: kalkkammossa, stor flikmossa, kärrbryum, knagglestarr. 
 
Förslag till skötsel och/eller skydd: Omedelbara åtgärder i form av slyröjning, gallring 
samt återupptaget bete är nödvändiga för att rädda de återstående resterna av den 
hävdberoende floran. I framtiden måste återkommande sly- och buskröjning företas, 
främst i sjöns sydvästra och västra delar. Sjöns hydrologi får inte påverkas drastiskt 
genom omfattande vattenståndsjusteringar. 
 
Dokumentation: Andersson & Appelqvist 1987, (objekt Kö 1). 
 
 
 
 
 
42 Öppet kärr ca 1300 m SO om Humla kyrka. 
 
       
Socken: Humla 
Ekonomiskt kartblad: 07D 5d 
Storlek: 0,5 ha 
Bedömning: Klass 3. Ett litet öppet kärr med flera krävande arter. 
       
 
Beskrivning: Omgivet av barrskog ligger detta lilla till större delen öppna medelrikkärr. 
I kärret ligger en fastmarksholme bevuxen med tall. En grusväg.korsar kärret som söder 
om grusvägen är kraftigt igenvuxet med sly. Denna del av kärret avvattnas av ett dike. I 
den fuktiga skogen öster om kärret växer bl a spindelblomster och ögonpyrola. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1890-97 utgjorde kärret kring 
sekelskiftet barrskogsklädd hedmark. Inga tecken på tidigare hävd kunde noteras vid 
besöket. 
Pågående markanvändning: Kärret ligger i anslutning till skogsmark med pågående 
skogsbruk. 
 
Flora och fauna:  
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Kärrväxter 
slåtterblomma 
kärrspira 
kärrull 
trindstarr 
gräsull 

Rikkärrsmossor 
guldspärrmossa 
spjutmossa 
korvmossa 
praktkrokmossa 
skedmossa 
lockvitmossa 

  

 
Förslag till skötsel och skydd: För närvarande bedöms inga röjningsåtgärder krävas för 
att kärrets värden skall bevaras. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan förändra 
kärrets hydrologi tillåts ej inom eller i anslutning till området. (Se även kapitlet om 
skötsel och skydd). 
 
 
43. Översilningskärret Horsamossen ca 1,5 km SV om Böne k:a. 
 
       
 
Socken: Böne 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3c 
Storlek: 8,5 ha 
Bedömning: Klass 1. En stor, vacker kärrmad med vegetation som rymmer ett flertal 
sällsynta och krävande växter. 
       
 
Beskrivning: Detta nästan helt kala översilningskärr sluttar svagt mot norr och är på 
vissa delar mycket blött. Kärret omges av barrskog. I norr gränsar det mot ett hygge. Ett 
äldre dike vars funktion har upphört sträcker sig från söder till norr. I kärret samsas 
utpräglade fattigkärrsväxter som t ex hirsstarr och flaskstarr med rikkärrsarter. Den 
norra delen som betas med nötkreatur hyser en rikare flora än den stora ohävdade delen 
i söder. I skogskanten växer ögonpyrola, spindelblomster, grönvit nattviol och nattviol. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt den ekonomiska kartan från 1890-97 utgjorde en 
mindre del av området åkermark medan övriga delar är markerade som kärr i hed-
barrskog. Detta kärr har med största sannolikhet brukats som slåttermad. 
 
Pågående markanvändning: För närvarande är större delen obrukad. I norr, på 
fastigheten Böne 6:1, betas maden av nötkreatur. Runt maden pågår skogsbruk. 
 
Flora och fauna: 
 
Fuktängsväxter 
ängsstarr 
loppstarr 
darrgräs 
ormrot 
vildlin 

Kärrväxter 
kärrsälting 
knagglestarr 
ängsnycklar (rikligt) 
slåtterblomma 
gräsull 
nålstarr 

Andra våtmarksväxter 
kärrspira 
spindelblomster 

Rikkärrsmossor 
guldspärrmossa 
praktkrokmossa 
mellankrokmossa 
korvmossa 
spjutmossa 
lockvitmossa 

 
Förslag till skötsel och skydd: Det är viktigt att betet kan bibehållas i kärrets norra del. 
På sikt kan det bli aktuellt med slyröjning i kärrets kanter. För närvarande föreslås dock 
inga åtgärder. Dikning eller andra åtgärder som påtagligt kan förändra kärrets hydrologi 
tillåts ej inom eller i anslutning till området. (Se även kapitlet om skötsel och skydd). 
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44. Agnsjöns nordvästra strand 
       
 
Socken: Södra Ving 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3a 
Storlek: 0,3 ha 
Bedömning: Klass 1  
       
 
Beskrivning: Ett begränsat parti av sjömaden längs sjöns västra sida. Området 
ddomineras helt av axag tillsammans med blåtåtel samt här och var bladvass. Här 
noterades också ett 15-tal plantor av ängsnycklar samt ett flertal stånd av klubbstarr. I 
övrigt är deta parti örtfattigt. Bottenskiktet domineras av rikkärrsmossor som t ex 
korvmossa och praktkrokmossa. I väster begränsas området av lövskog. 
 
Tidigare markanvändning: Enligt ekonomiska kartan från 1899 utgjorde området kring 
sekelskiftet åkermark. Området har senare även varit betat.  
 
Pågående markanvändning: Idag råder ohävd. 
 
Flora och fauna:  
 
Ovanliga arter 
axag 
klubbstarr 

Fuktängsväxter 
vildlin 

Kärrväxter 
ängsnycklar 
tätört 
bäckveronika 

Rikkärrsmossor 
kärrbryum 
mellankrokmossa 
praktkrokmossa 
korvmossa 
fetbålmossa 
stor fickmossa 
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Utklassade objekt 
 
 
1. Våtmark vid Sassarp 
       
Socken: Härna 
Ekonomiskt kartblad: 07C 3j 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Trädtäckt, dikad, fattig mossmark.  
 
 
2. Kärr ca 200 m V om Pjukarp 
       
Socken: Hällstad 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4a 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Skogskärr på en igenvuxen vattensamling. Fattigkärr som domineras av 
bunkestarr. 
 
 
3. Kärr vid Osängarna på Bredsjöns nordsida 
        
Socken: Timmele 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3a 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Trivialt fattigkärr som till största delen är trädtäckt. Lokal för myskgräs. 
 
 
4. Kärr vid Nedergården på Bredsjöns sydsida 
       
Socken: Timmele 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3a 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Trivial kärr- och fuktängsvegetation. Helt trädtäckt. 
 
 
5. Fuktäng vid Lunden strax sydväst om Möne 
       
Socken: Möne 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4b 
Bedömning: Objektet utgår. 
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Beskrivning: Helt igenväxt ängsmark. Täcks nu av högörtvegetation som domineras av 
älgört. Riklig förekomst av brudborste och smörbollar. 
 
 
 
 
6. Kärr ca 300 m NV om Sjösvedjan, NV om Viesjön   
       
Socken: Möne 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4b 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Helt igenvuxet med björk och gran. Omges helt av ung granplantering. 
Trivial fuktängs-, friskängs och fattigkärrvegetation. 
 
 
7. Fuktäng ca 200 m NO om Backgården 
       
Socken: Timmele 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3b 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Trivial fuktängsvegetation. Helt täckt av skog med gran och björk.  
 
 
8. Annestorpasjön V om Timmele kyrka 
       
Socken: Timmele 
Ekonomiskt kartblad: 07D 3b 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Fattigkärr och trivial fuktäng. 
 
 
9. Kärr N om Tranegärde ca 2 km V om Vists kyrka 
       
Socken: Ulricehamn 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2b 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Ett ytterst trivialt, skogtäckt fattigkärr. Inga återfynd av ängsnycklar. 
 
 
10. Kärr ca 500 m NNO om Apelskog ca1,5 km VNV om Vists kyrka 
       
Socken: Ulricehamn 
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Ekonomiskt kartblad: 07D 2b 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Ett helt trivialt litet skogskärr med dominans av flaskstarr. Bottenskikt 
med björnmossa och uddvitmossa. Klen gran och björk täcker kärret. 
 
 
11. Fuktäng ca 0,5 km N om Dalums kyrka 
       
Socken: Dalum 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4c 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
Beskrivning: Trivial fuktängsvegetation. Starkt gödseltrivialiserat och söndertrampat. 
 
 
12. Kärr vid Flatasjön 
       
Socken: Dalum 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4c 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Två fina fattigkärr. Västra kärret är topogent och har tidigare hävdats. 
Området är mycket blött. Östra kärret är svagt soligent och helt skogtäckt. 
 
 
13. Kärr norr om Hästabetet vid Vinsarp 
       
Socken: Dalum 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4c 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Trivialt fattigkärr. 
 
 
14. Fuktäng och kärr norr om Karlshemmet ca 1 km N Böne kyrka 
       
Socken: Böne 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4c 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Större delen av kärret är tätt trädtäckt. Omväxlande högört-sumpkärr- och 
fuktängsvegetation med dominerande älgört. Av de omnämda arterna har endast tuvstarr 
återfunnits. 
 
 
15. Kärr vid Hagen ca 1 km NO om Böne kyrka 
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Socken: Böne 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4c 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Helt igenväxt och trivialiserat. Inga växter som indikerar rikare 
förhållanden. 
 
 
16. Fuktäng vid Knektakil ca 1 km NV om Påbo 
       
Socken: Gällstad 
Ekonomiskt kartblad: 07D 0c 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Trivial högörtfuktäng med främst älgört och brudborste. Övergår bitvis i 
fattigkärr. 
 
 
17. Mosse ca 0,5 km NV om Påbo 
       
Socken: Gällstad 
Ekonomiskt kartblad: 07D 0c 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Tallrismosse. 
 
 
18. Kärr vid Saxared 
       
Socken: Gällstad 
Ekonomiskt kartblad: 06D 9c 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Ett litet, topogent skogskärr av ytterst fattig typ. Dominerande arter är 
flaskstarr, hundstarr, gråstarr samt uddvitmossa i bottenskiktet. 
 
 
19. Fuktäng och sumpskog ca 800 m NNV om Knätte kyrka 
       
Socken: Knätte 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4d 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Björksumpskog med trivial fuktängsvegetation. 
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20. Fuktäng vid St. Långsered ca 2 km SO om Knätte kyrka 
       
Socken: Knätte 
Ekonomiskt kartblad: 07D 4d 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Helt trädtäckt trivial fuktäng. 
 
 
21. Friskäng ca 1 km NV om Gullered 
       
Socken: Gullered 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2d 
Bedömning: Objektet utgår. 
       
 
Beskrivning: Friskängsvegetation utan några speciellt intressanta arter. 
 
 
22. Bäckkärr ca 1 km NNO om Odla 
       
Socken: Grönahög 
Ekonomiskt kartblad: 06D 9d 
Bedömning: Objektet utgår. Kärret har mycket höga naturvärden och bör på något sätt 
skyddas och skötas. 
       
Beskrivning: Ett utomordentligt vackert, starkt sluttande bäckkärr med flera källflöden. 
Vegetationen har utpräglad fattigkärrkaraktär med bl.a. riklig förekomst av fläckigt 
nyckelblomster (även vit, ofläckad typ). 
 
 
23. Kärr utmed en å N om N. Hästhagen 
       
Socken: Gullered 
Ekonomiskt kartblad: 07D 2e 
Bedömning: Objektet utgår.  
       
 
Beskrivning: Trivialt fattigkärr i form av en åmad. 
 
 
24. Sjömad vid Fiskdammen på nordsidan av Strängseredsjön  
       
Socken: Gullered 
Ekonomiskt kartblad: 06D 9d 
Bedömning: Objektet utgår.  
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Beskrivning: Igenväxt sjö samt maderna kring denna. Fattigkärr med svag 
näringsberikning. Lokal för bunkestarr. 
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Artlistor 
 
 
Kärlväxter 
 
axag   Schoenus ferrugineus 
brudborste  Cirsium heterophyllum 
bunkestarr  Carex elata 
bäckveronika  Veronika beccabunga 
darrgräs   Briza media 
fjällskära  Saussurea alpina 
hässleklocka  Campanula latifolia 
Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata 
knagglestarr  Carex flava 
Kung Karls spira Pedicularis sceptrum carolinum 
kåltistel  Circium oleraceum 
kärrbräken  Dryopteris palustris 
kärrfibbla  Crepis paludosa 
kärrknipprot  Epipactis palustris 
kärrspira  Pedicularis palustris 
kärrsälting  Triglochin palustre 
gräsull   Eriophorum latifolium 
loppstarr  Carex pulicaris 
madrör   Calamagrostis stricta 
majviva  Primula farinosa 
myrtåg   Juncus alpinus 
myskgräs  Hierocloë odorata 
nålstarr   Carex dioica 
näbbstarr  Carex lepidocarpa 
ormrot   Polygonum viviparum 
rävstarr   Carex vulpina 
rosettljungfrulin  Polygala amarella 
skogsnycklar  Dactylorhiza fuchsii 
slankstarr  Carex flacca 
slåtterblomma  Parnassia palustris 
smörbollar  Trollius europaeus 
snip   Trichophorum alpinum 
storsileshår  Drosera anglica 
strandviol  Viola persicifolia 
sumpnycklar  Dactylorhiza traunsteineri 
trindstarr  Carex diandra 
tätört   Pinguicula vulgaris 
vildlin   Linum catarcticum 
ängsnycklar  Dactylorhiza incarnata 
ängsstarr  Carex hostiana 
 
Mossor 
 
blek skedmossa  Calliergon stramineum 
fetbålmossa  Aneura pinguis 
guldspärrmossa  Campylium stellatum 
gyllenmossa  Tomenthypnum nitens 
kalkkammossa  Ctenidium molluscum 
kalkkällmossa  Philonotis calcarea 
knoppvitmossa  Sphagnum teres 
komossa  Splachnum ampullaceum 
korvmossa  Scorpidium scorpioides 
kärrbryum  Bryum pseudotriquetrum 
kärrkammossa  Helodium blandowii 
kärrkrokmossa  Drepanocladus exannulatus v. purpurascens 
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mellankrokmossa Drepanocladus intermedius 
myruddmossa  Cinclidium stygium 
piprensarmossa  Paludella squarrosa 
praktkrokmossa  Drepanocladus revolvens 
purpurvitmossa  Sphagnum warnstorfii 
spjutmossa  Calliergonella cuspidata 
stor fickmossa  Fissidens adianthoides 
stor skedmossa  Calliergon giganteum 
trekantig svanmossa Meesia triquetra 
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