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Förord 

Förord 
Enligt naturvårdsverkets och riksantikvarieämbetets 
allmänna råd 91:3 skall varje länsstyrelse upprätta ett 
program för bevarande av odlingslandskapets natur- 
och kulturmiljövärden. Detta program skall utgöra en 
samlad redovisning av natur- och kulturmiljövårdens 
bevarandeintressen i odlingslandskapet. Programmet 
skall vara länsstyrelsens samlade, långsiktiga program 
för bevarande av dessa värden och skall revideras när 
så bedöms erforderligt. 

Föreliggande program för bevarande av 
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden har 
tagits fram av länsstyrelsen under perioden 1991- 
1993. Naturcentrum AB har på uppdrag av 
länsstyrelsen ansvarat för huvuddelen av arbetet, vilket 
bedrivits i samverkan med Älvsborgs länsmuseum och 
länsstyrelsens lantbruks-, kulturmiljö- och 
miljövårdsenhet. Länsstyrelsens miljövårdsenhet har 
haft det övergripande ansvaret. 

Arbetet påbörjades 1991 genom framtagandet av ett 
första preliminärt bevarandeprogram, vilket var 
föremål för en underhandsremiss under hösten 1991. 
Ett slutligt förslag till bevarandeprogram arbetades 
därefter fram och remissbehandlades under hösten 
1992. 

Detta program för bevarande av odlingslandskapets 
natur- och kulturmiljövärden är inget i lag reglerat 
dokument utan skall utgöra en samlad redovisning av 
natur- och kulturmiljövårdens bevarandeintressen i 

odlingslandskapet. Programmet skall vara ett underlag 
för naturvårds- och kulturmiljövårdsarbetet i länet. Vid 
precisering av bevarandeintressena i programmet har 
ingen avvägning gentemot andra, varken allmänna 
eller enskilda intressen, gjorts. 

Bevarandeprogrammet skall ses mot bakgrund av 
den pågående omställningen inom svenskt jordbruk. 
För att motverka omfattande nedläggning inom 
områden med höga natur- och kulturvärden har nya 
styrmedel, främst landskapsvårdsmedel, ställts till 
förfogande. Programmet syftar bl a till att ange vilka 
odlingslandskap i länet som skall prioriteras för olika 
bevarandeåtgärder. 

Till bevarandeprogrammet finns ett åtgärdsprogram 
som anger vad länsstyrelsen avser vidta för åtgärder 
under de närmaste budgetåren för bevarande av 
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. 
Detta åtgärdsprogram, som finns tillgängligt på 
länsstyrelsen, är föremål för återkommande 
revideringar. 

 
 
 

Bevarandeprogrammet består av 
fyra olika delar: 
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län 
Ängar och hagar i Älvsborgs län del 1 
Ängar och hagar i Älvsborgs län del 2, katalog 
Kartor
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Metodik 

Genomgång av befintlig kunskap 
och litteratur 

Ett preliminärt urval av områden gjordes med 
utgångspunkt från befintlig kunskap och litteratur på 
länsstyrelsen. Efter en första bearbetning av detta 
material blev resultatet en s.k. akutplan vilken blev 
föremål för en underhandsremiss. 

 
Fältkontroll 
Huvuddelen av de områden som framkom genom den 
preliminära genomgången och underhandsremissen 
besiktigades i fält. Totalt har ca 600 områden besökts.  

 
Urval 
De odlingslandskap som valts ut har bedömts vara 
särskilt värdefulla från naturvårds- och kul-
turmiljösynpunkt. Det innebär dock inte att områden 
som ej behandlas i programmet saknar sådana värden. 
Områden som ej finns med i programmet kan ha 
förbisetts eller inte bedömts vara så värdefulla att de 
bör redovisas i ett regionalt program. Urvalet har 
gjorts med länet som referensram.  

Områden som är tydligt påverkade av exploatering, 
plantering eller igenväxning har inte 

medtagits i redovisningen, ej heller områden vars 
värden inte nämnvärt skiljer sig från 
"vardagslandskapet" i Älvsborgs län. 

Endast områden som uppfyller minst ett (och oftast 
flera) av de urvalskriterier som presenteras på sidan 10 
har valts ut. De utvalda områdena har alltid bedömts 
hysa särskilda landskapsmässiga helhetsvärden, 
förutom de värden som är knutna till särskilda 
punktobjekt.  

 
Avgränsning 

Avgränsningen av områden har gjorts dels med 
utgångspunkt från vad som noterats vid fältbesöket, 
dels med hjälp av ekonomiska kartan i skala 1:20.000. 
Avgränsningen har i de fall det varit möjligt gjorts 
med utgångspunkt från naturliga linjer i landskapet, 
t.ex. gränsen mellan öppen mark och skog, avskärande 
vägar och vattendrag eller dylikt. Detta har dock inte 
alltid varit möjligt, och gränsdragningen har då blivit 
mer konstruerad.  

Vid avgränsningen av områden har målsättningen 
alltid varit att ta med hela gården, byn eller den 
samlade odlingsbygden. En annan målsättning har 
varit att samtliga presenterade landskap skall hysa 
stora natur- och kulturvärden som är beroende av 
fortsatt hävd.  

 
Material som legat till grund för det preliminära urvalet av områden 

• Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv  
 
• Områden i naturvårdsplaner eller kulturmiljöprogram  
 
• Kommunala översiktsplaner  
 
• Bebyggelseinventeringar 
 
• Fornlämningsregistret 
 
• Regionala fornvårdsprogram  
 
• Resultat från ängs- och hagmarksinventeringen 
 
• Ekonomiska kartan 
 
• Områden redovisade i länsstyrelsens specialinventeringar 
• Övrig information från bl.a. LRF-kretsar, hembygdsföreningar, lokala kretsar av naturskyddsföreningen, 

länsmuseet, länsstyrelsen, kommuner och enskilda.  
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I odlingslandskapet bildar natur- och kulturmiljövärden en helhet.  
 
 

Gränserna måste revideras 
Avgränsning av områden på en karta är en form av 
generalisering, en förenkling av verkligheten. En 
avgränsningen ger lätt den falska bilden av att området 
är homogent. Så är nästan aldrig fallet. Alla områden 
består av både mer och mindre värdefulla delar. En 
alltför snäv avgränsning av ett område kan alltid 
kritiseras för att den inte tar hänsyn till "helheten". 
Stora områden med vida avgränsningar riskerar å 
andra sidan snart att bli "urvattnade".  

I samband med det konkreta arbetet med att 
genomföra olika åtgärder från samhällets sida 
erfordras därför fördjupad genomgång av berörda 
områdens gränser samt ytterligare precisering av 
värdena inom berörda fastigheter. Det kan ske i 
samband med upprättandet av förslag till bildande av 
naturreservat och naturvårdsområde, vid upprättande 
av avtalsunderlag  inför förhandling om NOLA- eller 
landskapsvårdsersättning eller om ersättning ur an-
slaget Vård m.m. av kulturlandskap och forn-
lämningar. 
 

Klass 1 Odlingslandskap med högsta  
bevarande värde 

Klass 2 Odlingslandskap med mycket högt 
bevarandevärde 

Klass 3 Odlingslandskap med högt  
bevarandevärde 

Sammanvägd klassificering 

Klassificering av bevarandevärdet inom särskilt 
utvalda områden har gjorts med länet som 
referensområde. Objekten i bevarandeprogrammet har 
delats in i tre klasser. 

En uppdelning av odlingslandskapet i natur- 
respektive kulturvärden riskerar att avspegla ett 
traditionellt synsätt där kulturlandskapets olika 
element delas upp utan hänsyn tagen till helheten. Det 
är lätt att man bortser från att huvuddelen av 
kulturlandskapets element har både ett naturvärde och 
ett kulturmiljövärde. Kulturvärdena blir hus och 
fornlämningar och naturvärdena blir arter eller 
specifika naturtyper. I många fall är det svårt att 
urskilja vad som är naturvärde respektive 
kulturmiljövärde eftersom dessa oftast går in i 
varandra.  

Med utgångspunkt från ovanstående har därför en 
gemensam klassificering av odlingslandskapets 
bevarandevärde angivits. Det bör observeras att denna 
inte nödvändigtvis utgör ett "medelvärde" av natur och 
kulturvärdet. 

I den gemensamma klassificeringen ingår även 
värde för friluftslivet. 

Endast värden som är knutna till eller beroende av 
fortsatt jordbruksdrift har tillmätts betydelse. Detta 
innebär t.ex. att ett odlingslandskap kring en lövskog, 
byggnad eller fornlämningsmiljö mycket väl kan ges 
klass 3 även om det enskilda objektet i annat 
sammanhang givits värderingen klass 1. 
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Särredovisning av natur- och  

kulturvärden 
Vid remissbehandlingen av Bevarandeprogrammet har 
bl.a. från Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket 
framkommit krav på en särredovisning av natur- och 
kulturmiljövärdena. Objektens ingående natur- 
respektive kulturmiljövärden har därför även 
särredovisats.  

 
Kulturmiljövärde 
För kulturmiljövårdens del anges två klasser. 
Kulturmiljövärdet har bedömts med utgångspunkt i 
odlingslandskapets totala innehåll av åkrar, 
betesmarker, odlingsspår, bebyggelse, fornlämningar, 
ägogränser och andra fysiska lämningar i landskapet.  

 
K1- största betydelse ur bevarandesynpunkt 
K2- stor betydelse ur bevarandesynpunkt 

Naturvärde 
Områdena klassificeras för naturvården enligt gängse 
metod i tre klasser med hänsyn till deras 
bevarandevärden. Naturvärdet har bedömts med 
utgångspunkt från samtliga ingående hävdberoende 
arter, naturtyper och biotoper. Koncentrationen av 
naturvärden tillmäts också betydelse så att t.ex. stora 
objekt med ett fåtal höga naturvärden ges ett lägre N-
värde än små objekt med hög koncentration av värden. 
Naturvärden som ej är beroende av fortsatt 
jordbruksdrift har ej ingått i värderingen. 

 
N1- högsta bevarandevärde 
N2- mycket högt bevarandevärde 
N3- högt bevarandevärde 

 

 

 
Kriterier som varit avgörande vid urvalet av områden

Odlingslandskapet 
• Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella 

brukningsformer. (Lieslåtter, utmarksbete, hästar 
i jordbruket m.m.). 

• Område med aktiv lövtäkt. 
• Karaktäristiskt och välbevarat skifteslandskap. 

(Bebyggelse och hägnader är välbevarade 
alltsedan laga skifte). 

• Variationsrikt äldre odlingslandskap med 
välbevarad helhet. ( Stor andel hag- och 
ängsmark i förhållande till åker. Förekomst av 
stenmurar, brukningsvägar, vårdträd m.m.) 

• Välbevarat herrgårdslandskap. 
• Småskaligt odlingslandskap. 
 
Naturtyper 
• Rikt inslag av slåtterängar. 
• Betad skog med stark karaktär av utmark. 
• Betade strand- eller fuktängar med stor betydelse 

för fågellivet. 
• Mycket biotoprikt odlingslandskap. 
• Rikligt med naturliga fodermarker (ogödslade 

slåtter- och betesmarker). 
• Viktig rastplats för flyttfågelsträcket. 
• Odlingslandskap med rikt inslag av 

betespräglade lövskogar. 
• Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar. 
• Rikt inslag av kultiverade betesmarker med 

"god" hagmarkskaraktär. 
 
Biologi 
• Mycket artrik fauna eller flora knuten till det 

odlade landskapet. 
• Gamla och grova lövträd. 
• Rikt fågelliv beroende av fortsatt hävd. 
• Förekomst av hotade arter, vegetationstyper eller 

naturtyper. 

Kulturhistoriska spår 
• Odlingslandskap där markanvändning och 

odlingsspår väl belyser jordbrukets historiska 
utveckling från förhistorisk tid till nutid. 

• Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. 
• Synnerligen väl bevarade stenmurar eller 

stenmurssystem. 
• Rik förekomst av hamlade träd. 
• Rikligt med små brukade åkermarker. 
 
Fornlämningar 
• Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de 

hävdade jordbruksmarkerna. 
• Välbevarade fornlämningar eller fornåkrar i 

öppet, exponerat läge. 
 
Bebyggelse 
• Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö med 

anknytning till jordbruket. 
• Välbevarad by av oskiftad karaktär. 
 
Friluftsliv och landskapsbild 
• Mycket tilltalande landskapsbild som är 

beroende av fortsatt odling. 
• Stor betydelse för friluftsliv och turism. 
• Stor betydelse för närrekreation. 
 
Geologi och landformer 
• Genom bete väl exponerat och vackert 

ravinsystem. 
• Odlingslandskap som genom sin öppenhet 

framhäver intressanta geologiska eller 
naturgeografiska former. 

 
Övrigt 
• Lång agrarhistorisk kontinuitet. 
• Märklig eller säregen beskaffenhet. 
• Området har vetenskapligt intresse 

(referensområde i forskningssammanhang). 
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Landskapsbeskrivningar 
Samtliga utvalda områden beskrivs i 
områdesbeskrivningarna sidan 34 - 291. Områdena är 
sorterade efter kommuner i bokstavsordning. Samtliga 
områden är numrerade i löpande ordning inom 
respektive kommun. Varje område inleds med en 
"faktaruta".  

 
 

Resultat från ängs- och 
hagmarksin-venteringen 
Förutom särskilt värdefulla odlingslandskap i länet 
redovisas även samtliga ängs- och hagmarksobjekt i 
denna rapport. Ängs- och hagmarksobjekten redovisas 
i tabeller som följer efter landskapsbeskrivningarna för 
respektive kommun. För vidare information om ängs- 
och hagmarker hänvisas till rapporterna "Ängar och 
hagar i Älvsborgs län del 1 och 2". 

Observera att de enskilda ängar och hagar som ingår 
i de beskrivna landskapen inte nödvändigtvis behöver 
ha högre värde än de ängs- och hagmarker som ligger 
utanför beskrivna landskap. 

 
 

Fornvårdsobjekt 
Efter redovisningen av ängs- och hagmarks-objekten 
anges de fornvårdsobjekt som bedömts vara  knutna 
till odlingslandskapet. 

 
 

Övriga särskilt värdefulla enskilda  
objekt i odlingslandskapet 
Efter landskapsbeskrivningarna till respektive 
kommun redovisas också andra punktobjekt i 
odlingslandskapet. Det kan t.ex. röra sig om särskilt 
värdefull bebyggelse eller andra enskilda objekt av 
stor betydelse, men som inte redovisats i samband med 
beskrivningen av landskapen eller i ängs- och 
hagmarksinventeringen. 

Observera att redovisningen av punktobjekt inte är 
komplett. Någon fullständig genomgång av denna typ 
av objekt har inte gjorts inom ramen för arbetet med 
denna rapport. Den som söker ytterligare information 
om enskilda objekt i landskapet kan få information 
från t.ex. länsstyrelsens fornvårdsregister, biologiska 
specialinventeringar och byggnadsinventeringar.  
 

Förklaring till  
objektbeskrivningarnas faktarutor 

Urvalskriterier.  
Här anges de kriterier som varit avgörande för urvalet 
av områden. Se vidare sidan 10. 
 
Klassificering 
Se vidare sidan 9 - 10. 
 
Areal 
Avser hela områdets areal inklusive de delar som inte 
är åker eller betesmark. 
 
Naturlig slåttermark  
Avser arealen naturlig slåttermark enligt 
länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
 
Naturlig betesmark  
Avser arealen naturlig betesmark enligt länsstyrelsens 
ängs- och hagmarksinventering.  
 
Övrig betesmark 
Arealen har skattats med utgångspunkt från vad som 
är mer eller mindre öppen mark men inte åker på gula 
kartan. Huvuddelen av arealen utgörs av kultiverade 
betesmarker men det kan också vara frågan om mer 
eller mindre övergiven åkermark och glesa lövskogar. 
 
Åker 
Arealen har uppskattats med utgångspunkt från vad 
som anges som åker på ekonomiska kartan 1:20 000. 
 
Rödlistade arter 
Här anges arter som är hotkategoriklassificerade enligt 
naturvårdsverkets listor. Endast arter beroende av 
fortsatt jordbruksdrift har redovisats konsekvent. 
Vissa arter knutna till odlingslandskapets gränszoner 
har angivits ibland, dock ej konsekvent. Hotkategori 
anges inom parentes. 
(1) = akut hotad. 
(2) = sårbar 
(3) = sällsynt 
(4) = hänsynskrävande 
Enligt definitionen räknas hotkategori 1 och 2 som 
"hotade arter". 
 
Lagskydd 
Här anges om någon form av juridiskt skydd gäller för 
hela eller delar av området. Följande har angivits: 
Byggnadsminne, domänreservat, fornlämningslagen, 
fågelskyddsområde, KML 4 kap., landskapsskydd, 
naturminne, naturreservat, naturvårdsområde, 
riksintresse K, riksintresse F, riksintresse N, 
strandskydd.  
 
Referenser 
Här anges de referenser som utnyttjats vid bedömning 
och beskrivning av områden. Referenslista finns på 
sidan 297. 
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Odlingslandskap i 
förändring 

 
Det odlade, kulturskapade landskapet har dominerat 
vår bygd åtminstone sedan järnåldern. Under andra 
världskriget hade vi mer åkermark än någonsin 
tidigare. Därefter har andelen minskat något. Men den 
stora förändringen är inte att andelen åkermark 
minskat utan istället att landskapets innehåll 
förändrats. Förändringen har gått från mångformighet 
och småskalighet till ensidighet och storskalighet. 

Det variationsrika odlingslandskapet med åkrar, 
ängar och hagar håller på att försvinna, landskapet där 
den smala, slingrande, gräsbevuxna körvägen löper 
fram intill stenmuren, där gravfältet från järnåldern 
fortfarande syns tydligt på sin kulle och där storspoven 
fortfarande kan höras ljuda över fälten. Det som 
fortfarande finns kvar av ett äldre variationsrikt 
odlingslandskap måste vi slå vakt om. Detta landskap 
är oersättligt, som en länk till historien och med sina 
livsmiljöer för djur och växter. När det försvinner, 
försvinner också en del av vårt kulturarv, och därtill 
ett mycket stort antal djur och växter. 

Men landskapet bevarar inte sig själv. Det brukade 
landskapet är skapat under odlargenerationers mödor. 
Fortfarande är det tack vare bonden som vårt land inte 
är helt skogtäckt. Det är tack vare bönders intresse och 
vård som många djur och växter fortfarande finner 
livsrum i ett landskap, där historien ännu kan avläsas. 

Den viktigaste åtgärd som stat och kommun kan 
göra för att främja bevarandet av odlingslandskapets 
natur- och kulturmiljövärden är att stimulera till 
fortsatta insatser från lantbrukarna också framgent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välbevarat äldre odlingslandskap vid Snaråsatorp. 
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Läs historien i landskapet 
Kulturmiljövårdens intressen i odlingslandskapet 
inskränker sig inte till vården eller intresset för de 
enskilda lämningarna. Tillsammans visar spåren i 
landskapet ett historiskt förlopp. Stenåldersboplatser 
är spår från människans tidiga kolonisation. Gravar 
från brons- och järnåldern, tillsammans med fornåkrar 
och odlingsrösen från denna tid, är lämningar från 
markutnyttjandet under den förhistoriska tidsepoken. 
Hagmarkerna är rester av den forna ängsmarken, och 
utgör spår från den långa odlingsepok som började 
under järnåldern och fortskred fram till 
skiftesreformerna. Stenmurarna är ett resultat av 
skiftesreformernas uppodling.  

Tillsammans representerar de olika spåren ett 
historiskt skeende som kan utläsas i landskapet. För 
förståelsen och upplevelsen av detta skeende är det av 
största vikt att odlingslandskapet hålls öppet så att 
spåren fortfarande kan utläsas. 

 
Det ålderdomliga  
odlingslandskapet 
De kulturhistoriska sambanden kan också ses i ett 
annat perspektiv. Den lilla gården som bevarat 
grunddragen i ett äldre odlingslandskap åskådliggör på 
så vis jordbrukets organisation i forna tider. Gården 
där fortfarande hackslåttmarkerna slås med lie och 
fältgentianan, som förr var så vanlig, fortfarande 
växer. Gården med fägatan som mynnar ut i den skog 
som glesats ut av tidigare betesdrift. De små och 
flertaliga åkrarna, trädgårdstäppan, de gräsbevuxna 
brukningsvägarna och de hamlade träden utgör andra 
inslag som belyser det äldre jordbruket. 
 

De ogödslade grässvålarna 
Odlingslandskapets naturvärden är främst knutna till 
de naturliga fodermarkerna. I de ogödslade slåtter- och 
betesmarker växer ett stort antal kärlväxter som inte 
kan leva någon annanstans. En fortsatt hävd och 
frånvaro av gödsling är en förutsättning för att dessa 
arter skall kunna leva kvar. De ogödslade grässvålarna 
är också viktiga för ett mycket stort antal insekter och 
svampar. Att bevara de ogödslade och kontinuerligt 
hävdade grässvålarna är idag en av naturvårdens 
främsta uppgifter i odlingslandskapet. 

 
Fuktängar och strandängar 
Betade och slagna strandängar är av synnerligen stor 
betydelse för många våtmarksberoende fåglar och 
andra organismer. Härvidlag kan även före detta 
åkermarker vara av betydelse. Att bevara och utöka 
slåtter- och betesdriften i strandängsmiljöerna är en 
annan mycket viktig uppgift för naturvården i 
odlingslandskapet. 

 
Det variationsrika  
odlingslandskapet 
Odlingslandskapet består i många fall av en mosaik av 
olika miljöer såsom lövdungar, små dammar, enstaka 
grova träd, åkerrenar, stenmurar m.m. Detta 
variationsrika landskap skapar förutsättningar för ett 
artrikt växt- och djurliv med allt från däggdjur, fåglar 
och insekter till lavar, svampar och mossor. Det är 
därför av synnerligen stor vikt för naturvården att 
bryta den trend som varit hittills. Det ensidiga 
odlingslandskapet får inte fortsätta att ersätta det 
variationsrika! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett ålderdomligt odlingslandskap så som det kunde te sig i seklets början. Bilden är tagen i Melltorp, Färgelanda på 1920-
talet. 
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Det här landskapet måste vi slå vakt om. Ett variationsrikt odlingslandskap. Åkrarna avgränsas av stenmurar, öppna diken 
och renar. Den oreglerade ån slingrar sig fram genom landskapet omgiven av betade fuktängar. Landskapet är rikt på arter 
och biotoper, i form av hagmarker, åkerholmar, alléer, skogsbryn m.m. Kulturhistoriska odlingsspår, den gamla vägen och 
gravkullen är sådant som bidrar till att skapa en historisk kontinuitet. 
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Målsättningen för bevarandearbetet i odlingslandskapet måste vara att ändra färdriktnigen på den utveckling som skapar ett 
allt ensidigare odlingslandskap där det inte längre finns plats för något annat än ensidiga produktionsytor. 
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Älvsborgs läns  
odlingslandskap 

I korthet kan Älvsborgs läns odlingslandskap delas in i 
tre huvudområden. Längst i norr ligger Dalslands 
skogsbygder. Där dominerar skogen och gårdarna 
ligger glest. I de centrala delarna av länet utbreder sig 
slättbygderna med goda förutsättningar för rationellt 

jordbruk. I den södra länsdelen finns ett variationsrikt 
odlingslandskap där dalgångarnas och drumlinernas 
odlingsstråk omväxlar med en variationsrik 
skogsbygd. Landskapet har stort inslag av 
betesmarker, lövdungar, odlingsrösen och stenmurar.  

 

Dalslands skogs- och dalbygder 
 

Skogsbygd
Norra Dalsland är en del av länet som man kanske inte 
i första hand förknippar med jordbruk. Landskapet 
domineras istället av skogar och sjöar. Här och var 
avbryts skogslandskapet av enstaka små gårdar och 
byar, och i den mån jordbruk fortfarande bedrivs är det 
inte ovanligt att traditionella brukningsformer 
fortfarande lever kvar. Strand i Åmåls kommun, 
Ränsliden i Melleruds kommun och Tjärehjällen i 
Bengtsfors kommun är några sådana exempel på 
gårdar där det ålderdomliga odlingslandskapet 
bevarats. 

Större sammanhängande områden med 
odlingsmarker ligger samlade utmed sjöstränderna. 
Även om direkta natur- och kulturmiljövärden är 
ovanliga har denna typ av sjönära odlingslandskap 
oftast en stor betydelse för landskapsbilden. Som 
exempel kan nämnas Ärtemark och Nössemark. Lite 
mer variationsrika odlingslandskap med inslag av 
hagmarker finns på näset mellan Ramsbytjärn och 
Lelång (Bengtsfors kommun) samt vid Sannerud och 
Äng (Dals Eds kommun). 

Ett traditionellt läge för odlingarna i norra Dalsland 
är det så kallade lidläget. Åkrarna och bebyggelsen är 
belägen ovanför högsta kustlinjen, på krönet och i 
sluttningarna av en brant moränrygg, inte sällan i 
kanten mot en sjö. På de nedre sluttningarna återfinns 
vidsträckta lövskogar som är rester av forna tiders 
ängsmarker. Utsikten från krönet är betagande, och det 
är inte ovanligt att man kan se flera mil. Att lidläget är 
ett ursprungligt läge för odlingsmarker i norra 
Dalsland talar inte minst det faktum att man ofta finner 
förhistoriska gravar i anslutning till dessa områden. 
Det finns flera sådana exempel i norra Dalsland och vi 
kan här nämna Stommen i Torrskogs socken, Olasbyn 
i Håbols socken och Killingen i Edsleskogs socken. 

Dalslands skogsbygder anses vara en s.k. 
marginalbygd, det vill säga ett område som 
koloniserats under relativt sen tid i historien. Men det 
finns spår som visar att människor tidigt levt och 
verkat även inom dessa delar av länet. Som exempel 
kan nämnas landskapet kring sjön Iväg med 
fortsättning norrut mot Håbol Här återfinns gravar och 
andra lämningar från såväl brons- som järnåldern. Inte 

långt därifrån vid Tisselskog finns länets bäst bevarade 
hällristningar.  

Floran på gårdarna i den dalsländska skogsbygden är 
oftast rik med inslag av arter som vildlin, ormrot, 
klasefibbla, trollsmultron m.fl. Förklaringen står att 
finna i dalformationens kalkrika berggrund men också 
att ängsbruket levat kvar länge och att omläggning av 
ängsmark till s. k. betesvall inte varit lika omfattande 
som i de södra länsdelarna.  
 
Dalgångarna 
I de södra delarna av Dalsland öppnar sig skogen och 
de öppna jordbruksmarkerna tar alltmera överhanden. 
Förutom den rena slättbygden kring Vänern, vilken 
behandlas i nästa kapitel, är jordbruksmarkerna 
koncentrerade kring Örekilsälvens, Töftedalsåns, 
Lerdalsälvens och Valboåns dalgångar. I den relativt 
stora och flacka Valbodalen utgörs odlingsmarkerna 
numera till uteslutande del av åkermark. 
Ängsmarkerna är sedan länge försvunna. De var i 
princip redan borta i samband med havreodlingens 
expansion under 1800-talet. Något mera varierat är 
landskapet kring Örekilsälven. Vattendragets biflöden 
har på flera ställen skurit ner djupa raviner, vilka ännu 
utnyttjas som betesmarker även om igenväxning pågår 
på många håll.  
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Bebyggelsen i dalgångarna har ofta ett 
karaktäristiskt läge i anslutning till bergkullar utmed 
dalgångens sidor. Bebyggelselägena har många gånger 
lång historisk kontinuitet. Till skillnad från 

dalgångarna i södra länsdelen där bebyggelsen är 
utskiftad utgörs de dalsländska gårdarna inte sällan av 
oskiftade ensamgårdar som legat på samma plats 
sedan långt tillbaka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ränsliden - ett exempel på odlingslandskap i den dalsländska skogsbygden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örekilsälvens dalgång hör till de dalsländska dalbygderna. 
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Slättbygd utmed Göta älvs dalgång. 
 
 
 

Slättbygden 
 
Slättbygden i länet är koncentrerad till de centrala 
delarna av länet, kring Vänern, Göta älvs dalgång och 
i gränstrakterna mot Skaraborgs län. Det största 
sammanhängande området är Dalboslätten i Melleruds 
och Vänersborgs kommuner. 

Den utpräglade slättbygdens mest karaktäristiska 
drag är givetvis de vidsträckta, flacka och regelbundna 
åkrarna. Den utspridda bebyggelsen, som omges av 
vindskyddande planterade lövträd och som 
sammanbinds av ett nätverk med små vägar, bildar öar 
i det annars ensidiga landskapet. I sin mest utpräglade 
form förekommer detta slättlandskap på delar av 
Dalboslätten och på Tunhemsslätten. 

Slättbygderna i länet koloniserades tidigt och 
betraktas därför som centralbygder i länet. 
Fornlämningar påträffas ofta i riklig mängd. Man bör 
dock hålla i minnet att det förhistoriska 
odlingslandskapet troligen hade ett helt annat 
utseende. Nuvarande uppodlingsgrad är ett resultat av 
järnplogens intåg och omfattande utdikningar under 
bl.a. 1800-talet. Det som vi numera ser som åker var 
troligen extensivt utnyttjade betesmarker eller 
slåttermarker under de tidiga odlingsepokerna. Spår 
från de förhistoriska epokerna finner vi däremot 
fortfarande i anslutning till hällmarker och träddungar. 
Tack vare att dessa undgått uppodling kan man här 

återfinna rikligt med förhistoriska gravar, som ofta 
syns väl exponerade på höjder i landskapet. De 
främsta exemplen kan beskådas kring Fölene och 
S.Härene på gränsen mot Skaraborgs län och vid invid 
Hunnebergs fot i kanten av Tunhemsslätten.  

Även naturvärdena är i många stycken knutna till 
dessa åkerholmar och träddungar där flora och fauna 
kan finna fristad i det för övrigt ensidiga och rationellt 
brukade landskapet. En annan typ av "öar" i 
slättlandskapet av betydelse för naturvården är 
slättsjöarna. Här skall främst nämnas Hullsjön, men 
även Tydjesjön, Gösjön och Hästefjordarna är fina 
exempel på sjöar i slättlandskapen med stor betydelse 
som rastplatser och häckningsplatser för fågellivet. En 
viktig förutsättning för dessa områdens värden är att 
strandzonen hålls öppen genom slåtter eller bete. 

 
Ladrike 
En alldeles speciell typ av slättlandskap är de 
vidsträckta mader som återfinns i stora delar av länet, 
men som har sin största utbredning i de norra delarna 
av Sjuhäradsbygden, på gränsen mot Skaraborgs län. 
Denna typ av marker har ett ursprung som kärr och 
mossar och har oftast tidigare utnyttjats som slåtter- 
eller betesmark.  
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Sent uppodlade kärrmarker har ofta ett karaktäristiskt utseende. Öppna diken och enstaka hölador utgör det enda men ändå 
påtagliga avbrottet mot det öppna och nästan ödsliga slättlandskapet. (Bilden är tagen över Hössnadalen i Ulricehamns 
kommun). 
 
Genom utdikningsföretag, under framförallt 1800-talet 
lades de forna kärrmarkerna om till åker och vall. En 
förutsättning var bland annat införandet av 
konstgödsel och växelbruk vilket möjliggjorde odling 
på de magra torvjordarna. Idag känns dessa utdikade 
mader oftast igen på det regelbundna mönstret av 
öppna diken som omger de rektangulärt formade 

åkrarna. De fuktiga gräsmarkerna med rikt inslag av 
öppna diken är betydelsefulla för odlingslandskapets 
fågelfauna. Storspov, gulärla och tofsvipa kan nämnas 
som karaktärsfåglar, och ofta syns tornfalk och vråkar 
hängande i luften på jakt efter smågnagare. Inte sällan 
syns spår av äldre brukningsformer i form av 
övergivna ängshölador. 

 
 
 

 
Södra Älvsborg - Sjuhäradsbygden 
 
I den södra länsdelen, som i huvudsak motsvaras av 
Sjuhäradsbygden, finns ett variationsrikt 
odlingslandskap. Dalgångarnas och drumlinernas 
odlingsstråk omväxlar med en variationsrik 
skogsbygd. Landskapet har stort inslag av 
betesmarker, lövdungar odlingsrösen och stenmurar. 
Området har fortsättning i västra Småland och det inre 
av Halland.  

 
 

Skogsbygd 
Den rena skogsbygden dominerar ett stråk väster om 
Borås och sträcker sig från Vårgårda och Alingsås i 
norr till länsgränsen mot Halland i söder. En annan 
utpräglad skogsbygd sträcker sig utmed hela gränsen 
mot Småland. Även om barrskogarna dominerar finns 
i dessa delar ett stort antal mindre gårdar och byar. 
Enligt gängse uppfattning är dessa skogsbygder 
relativt sent koloniserade och huvuddelen av 

bybildningarna har sitt ursprung under medeltiden 
eller senare. Samtidigt är det just i dessa 
marginalbygder som det ålderdomliga 
odlingslandskapet längst levat kvar. Här finns flera 
exempel på äldre välbevarade odlingslandskap med 
inslag av hackslåttmarker och andra traditionella 
brukningsformer. Som exempel kan nämnas Örsbråten 
(Alingsås kommun), Skårsberg (Vårgårda kommun), 
Gantarås, Gåshult (Borås kommun), Botten, Kölvarp, 
Nockakulla, Vallsås (Marks kommun), Vråna, 
Brunsered, (Ulricehamns kommun) och Snaråsatorpet 
(Tranemo kommun). Dessa gårdar är av mycket stort 
värde för såväl naturvården som för kulturmiljövården. 
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Sjuhäradsbygdens odlingslandskap är småskaligt och variationsrikt (Gesebol i Borås kommun). 
 
Det kan tyckas lite märkligt att det är i skogsbygden 

som de värdefullaste odlingslandskapen återfinns. Det 
kan också tyckas som en paradox att de yngsta (senast 
koloniserade) landskapen längst bibehåller de 
ålderdomliga dragen. Det senare förhållandet 
noterades bl.a. av den kände natur- och 

kulturforskaren Carl Fries som konstaterade att "yngst 
blir äldst längst".  

Typiska växter för de magra moränmarkerna är  t.ex. 
stagg, slåttergubbe och knägräs, men här förekommer 
också riktiga rariteter som vityxne, späd ögontröst och 
fältgentiana. 

 
 
Dalgångarna 
Bland dalgångarna i den södra länsdelen tilldrar sig 
Ätradalen och Hössnadalen störst intresse för både 
kulturmiljövården som naturvården. Ätradalen torde 
vara ett av de fornlämningsrikaste områdena i hela 
landet. Alla förhistoriska perioder är rikt 
representerade och av fornlämningsbeståndet kan klart 
utläsas att dalgången varit kontinuerligt bebodd 
alltsedan bondestenålderns sista skede. 

Ätradalens småkuperade landskap ger en mycket 
tilltalande landskapsbild. Utmed dalens botten slingrar 
sig Ätran fram omgiven av starrmader och fuktängar. 
På de torrbackar, kullar och åsar återfinns en 
särpräglad vegetationstyp - den stäppartade torrängen. 
Brudbröd, trollsmultron, flentimotej och backsippa 
tillhör karaktärsarterna och bland de riktiga rariteterna 
kan nämnas drakblomma och smalbladig lungört. I 
rikkärr förekommer majviva, rosettjungfrulin, 
fjällskära, kärrknipprot och axag. 

De södra delarna av Ätradalen i Svenljunga kommun 
innehåller inte ett så välbevarat odlingslandskap som 
de norra delarna. En kombination av rationalisering 
och nedläggning har lett till att odlingslandskapet 
numera domineras av ett relativt ensidigt 
åkerlandskap, även om enstaka fornlämningar och 
fläckar av naturliga fodermarker fortfarande finns 
kvar. 

I de sydvästra delarna av länet avbryts 
skogslandskapet av några tydliga och väl markerade 
dalgångar utmed Viskan, Surtan och Storån. På många 
håll uppvisas ett mycket tilltalande landskap. 
Bebyggelsen är placerad utmed dalgångarnas 
lövskogsklädda sluttningar. Här återfinns betesmarker 
och ett system av välbyggda stenmurar som slingrar 
sig fram i det kuperade landskapet. Från bebyggelsen 
sträcker sig de flacka åkermarkerna ner mot 
vattendraget som flyter fram utefter dalgångens botten. 
Huvudfåran och biflödena har på många ställen skurit 
ner djupa raviner i de lösa lersedimenten. 
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De slingrande vattendragen sätter ofta sin prägel på dalgångarna, som här utmed Surtans dalgång i Marks kommun. 
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Drumlinerna 
Uppodlade drumliner, det vill säga en form av 
långsträckta moränåsar, finns över hela den södra 
länsdelen, men koncentrationen är störst utmed ett 
stråk från Tranemo och Svenljunga kommuner upp 
genom östra delen av Borås kommun och västra delen 
av Ulricehamns kommun.  

Det öppna drumlinlandskapen medger i de flesta fall 
en vidunderlig utsikt från åsarnas krön över det 
omgivande landskapet.  

Många drumliner blev uppodlade redan under 
förhistorisk tid, och idag kan vi återfinna spår efter 
bronsålderns och järnålderns odlingar i anslutning till 
flera av dessa. De mest kända områdena är Läggared i 
Svenljunga kommun samt Månstad och Rösered 
Tranemo kommun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drumlinernas odlingslandskap har oftast en karaktäristisk utformning. Vägen löper fram längs åsens krön, kantad av 
bebyggelse och odlingsmarker i rektangulära skiften. Skiftesgränser och bebyggelselägen är i de flesta fall en följd av laga 
skiftesreformen. (Ödenäsdrumlinen i Alingsås kommun.) 
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Drumlinåsarnas nuvarande odlingslandskap är 
däremot i de flesta fall en effekt av laga 
skiftesreformerna. Utmed åsens krön löper vägen 
fram, kantad av den utskiftade bebyggelsen vilken inte 
sällan får en radbyliknande karaktär. Långsmala 
åkerskiften avgränsade av tydliga stenmurar löper från 
husen ner mot de lägre sluttningarna där oftast en 

lummig lövskog tar vid. Lövskogen är egentligen 
igenvuxen ängs- och betesmark som numera sällan 
utnyttjas till annat än extensivt bete. I dessa  
lövskogar, som undgått skiftesreformernas uppodling, 
finner man fortfarande spåren av ett förhistoriskt 
odlingslandskap, i form av odlingsrösen och 
stensträngar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturbygderna kring Herrljunga och Vårgårda är rika på ekhagar. Länets största ekhagar ligger vid Siene och Mängsholm. 
(Bilden visar Mängsholms ekhage). 
 

 
 

Kulturbygderna kring Herrljunga och Vårgårda
På gränsen mot Skaraborg finns en variationsrik 
odlingsbygd som egentligen är en fortsättning av 
centralbygderna kring Skaraslätten. Bygden är mycket 
rik på fornlämningar och förhistoriska odlingsspår, 
som visar på en kontinuerlig bosättning ända från 
stenåldern. Landskapet uppvisar på många håll en 
mosaik av åkermarker, hagmarker, odlingsrösen och 

stenmurar. Bästa exemplen på dessa omväxlande 
kulturbygder finns vid Landa, Siene, Algutstorp och 
Jällby Gårdarna utgörs inte sällan av herrgårdar eller 
säterier och andelen ekhagar är större än i andra delar 
av länet. Likaså finns här några av länets största 
bevarade utmarker nämligen ljunghedarna vid 
Remmene och Tånga hed. 
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Ale kommun 

21:1 
Sandviken 

Urvalskriterierer: • Välbevarad torpbebyggelse. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • 
Betade strand- och fuktängar med betydelse för fågellivet. • Förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 45 ha. Naturlig betesmark: 2,5 ha (6%). Övrig betesmark: 7,5 ha (17%). Åker: 25 ha (56%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Längs stranden av Vanderydvattnet väster om 
Livereds herrgård ligger tre gamla torpställen. De 
öppna åkrarna och fuktängarna ner mot sjön utgör ett 

tilltalande avbrott till omgivningarnas 
granplanteringar. Längs sjön finns strandängar och 
betesmarker med kulturhistoriska spår och lämningar.  
 

 

21:2 
Östentorp 

Urvalskriterier: • Välbevarad radby. • Karaktäristiskt skifteslandskap. 

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 50 ha. Åker: 40 ha (80%). 

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
Östentorps by som har den s.k. radbyns karaktär är 
belägen i övergången mellan Grönåns uppodlade 
dalgång och Högarebergets skogsmarker. 
Bebyggelsens lokalisering till dalsidan är typisk för 
utskiftade byar i uppodlade dalgångar med branta 
dalsidor. I denna typ av områden är det lämpligaste 
läget för bebyggelsen längs dalgångens sida med 
berget i norr.  

Odlingsmarkerna delas in i långsmala skiften som 
sträcker sig tvärs över dalgången. Ett liknande mönster 

syns mer eller mindre i många av länets uppodlade 
dalgångar, men vid Östentorp är det särskilt tydligt 
framträdande. 

Byn har delvis en ålderdomlig prägel genom de 
många välhållna mangårdarna, som genomgående är 
uppförda som s.k. dubbelhus från 1800-talets mitt och 
senare del, samt i mängden rödfärgade 
ekonomibyggnader i nära kontakt med den gamla 
byvägen. 

 
 

21:3 
Hajs sjö 

Urvalskriterier: • Område med säregen flora. • Typisk slättsjö med inslag av betade strandängar. • Området är 
betydelsefullt för fågellivet. 

Klassificering: 1-3 (N1). 

Areal: 400 ha. Naturlig betesmark: 3 ha. Övrig betesmark: 17 ha. Åker: 375 ha. 

Rödlistade arter: Småfläckig sumphöna (4), tornfalk(4).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Ornitologisk inventering av 
våtmarksbiotoper i Göta Älvs dalgång. • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. 
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Hajs sjö är en typisk slättsjö som ligger i det flacka åkerlandskapet mellan Göta älv och riksväg 45. 
 
Hajs sjö, som ligger i kommunens norra del strax öster 
om älven, är omgiven av en vidsträckt flack åkerslätt. I 
de omedelbara omgivningarna kring sjön finns vassar 
och betade strandängar av stor betydelse för fågellivet.  

Tyvärr är sjön delvis invallad varför betesdjuren inte 
överallt får tillträde till strandzonen. Vassvegetation 

breder också ut sig över stora delar varför vassröjning 
och utökat bete längs strandzonen vore önskvärt. 

I likhet med övriga strandängar längs Göta älv kan 
man finna en intressant havsstrandvegetation med 
arter som rödsäv, havssälting och vattenstånds.  

 
 
 

21:4 
Grönåns dalgång 

Urvalskriterier: • Välbevarad klungby av oskiftad karaktär (Färdsle). • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende 
av fortsatt odling. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna (Frövet). • Lång agrarhistorisk 
kontinuitet. • Stort gravfält i öppet, exponerat läge (Skepplanda kyrka). 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 1500 ha. Naturlig betesmark: 0,5 ha (0,1%) Övrig betesmark: 50 ha (4%). 
Åker: 1000 ha (67%). 

Lagskydd: Riksintresse K, riksintresse F, riksintresse N, strandskydd, KML 4 kap.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. 

 
Grönån rinner genom en sidodal till Götaälv. På dalens 
botten finns flackt sluttande åkermarker som står i 
skarp kontrast till de branta bergiga dalsidorna. 
Landskapsbilden är storslagen. 

I området strax norr om Skepplanda återfinns ett 
avsnitt med påtagliga kulturhistoriska och biologiska 
kvalitéer. I en betad hagmark vid Skepplanda kyrka 
återfinns ett av Götaälvdalens största gravfält med 

sammantaget över 60-talet enskilda anläggningar. På 
höjdsluttningarna längs den norra sidan av dalgången 
vid Frövet finns ett variationsrikt odlingslandskap med 
små åkrar, betade lövhagar och ett rikt 
fornlämningsbestånd. På enstaka torrbackar har 
tidigare noterats kalk- och betesgynnade växter som  
t.ex. backsmörblomma och backklöver. 
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21:5 
Slereboåns dalgång 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö (delvis). • Förekomst av hotad naturtyp. • Förekomst av naturliga 
fodermarker. • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 1-3 (N1 K2). 

Areal: 170 ha. Naturlig slåttermark: 1,9 ha (1%). Naturlig betesmark: 5 ha (3%).  
Övrig betesmark: 35 ha (20%). Åker: 75 ha (44%). 

Rödlistade arter: Ljungögontröst (4), granspira (4), fältgentiana (4), hasselmus (4).  

Lagskydd: Riksintresse N, riksintresse F.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. • Mulens 
marker. • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen.  

 
Slereboåns dalgång sträcker sig som ett stråk genom 
Risvedens stora skogsområde. Utefter dalgången 
ligger ett pärlband av små gårdar och torp. Området 
har varit en kronoallmänning som koloniserades under 
1500 - 1800-talet. De äldsta gårdarna och torpen är 
Grandalen, Skantås och Drängedalen vilka omnämns 
redan under 1500-talet.  

Tyvärr är jordbruket numera under visst förfall och 
igenväxning pågår, men på vissa av gårdarna bedrivs 
fortfarande ett aktivt jordbruk innefattande 
traditionella brukningsformer som  t.ex. lieslåtter. 

I första hand skall nämnas gården Grandalen. 
Gårdens odlingsmarker har fram till idag varit mycket 
välskötta. Dikesrenar och delar av sluttningen ner mot 
sjön har slagits med lie. Flera intressanta och 
slåttergynnade arter har noterats kring Grandalen. Som 
exempel kan nämnas granspira, atlantmaskros, kattfot, 
ormrot, nålstarr m.fl. 

På den närbelägna gården Skantås finns ytterligare 
hackslåttmarker och en märklig fägata som löper fram 
över hällmarker. 

Flera andra gårdar inom området är särskilt 
intressanta bl.a. Slerebo med vackra hagmarker och ett 
litet avsnitt av en ljunghed vilken hyser den hotade 
arten ljungögontröst, kanske en rest från den tid då 
Risveden var en stor utmarksregion med vidsträckta 
ljunghedar. 

Vid Stenkullen återfinns välbevarad torpbebyggelse 
med hackslåttfragment, och förekomst av fältgentiana. 

I de omgivande skogsmarkerna finns ett stort antal 
spår av äldre odling i form av övergivna gårdar, torp 
och jordstugor. I omgivningarna förekommer också 
den hotade hasselmusen, en art som gynnas av en 
miljö med omväxlande öppna ytor, lövbuskage och 
små våtmarker. Miljöer som i forna tider varit vanliga 
i den betade skogen. 

 
 

21:6 
Göta Älv 

Urvalskriterier: • Stort område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. • Område med säregen 
flora. 

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 290 ha. Naturlig betesmark: 50 ha (17%). Övrig betesmark: 150 ha (52%). Åker: 60 ha (21%). 

Rödlistade arter: Tornfalk(4), gulärla (4), mindre strandpipare (4), brushane (4), småfläckig sumphöna (4), mindre 
strandpipare (4).  

Lagskydd: Riksintresse N, riksintresse K, strandskydd, riksintresse F.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Ornitologisk inventering av 
våtmarksbiotoper i Göta Älvs dalgång. • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. • Länsstyrelsens 
våtmarksinventering.  

 
Göta älvs dalgång genom Ale kommun är i stora 
stycken exploaterad av vägar och tätorter. Utmed 
älvkanten väster om riksväg 45 återstår ändå en smal 
remsa som delvis undgått exploatering. Ner mot älven 
utbreder sig vidsträckta fuktängar som är av 
synnerligen stor betydelse för fågellivet, dels för 
rastande flyttfåglar dels för häckande våtmarksarter.  
 
 
 
 
 

 

Av häckande fågelarter som är knutna till betade 
fuktängar kan nämnas gulärla, ängspiplärka, tofsvipa, 
enkelbeckasin och rödbena. Småfläckig sumphöna, 
brushane och mindre strandpipare har noterats 
tillfälligt. Ryttlande tornfalkar syns ofta spanande efter 
byte. 
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Betestrycket är tyvärr alltför svagt i hela området 
och förutsättningarna för fågellivet har successivt 
försämrats. På vissa håll pågår kraftig igenväxning 
med bl.a. klibbal, sälg och vass, varför ett större antal 
betesdjur vore angeläget. Tillsammans med 
vassröjning skulle utökat bete kunna förbättra och 

återskapa goda förutsättningar för fågellivet. Särskilt 
angeläget är att skapa en s.k. "blå bård" där 
betesmarken möter vattnet. 

Närheten till havet med påföljd att bräckt vatten 
stundom kan strömma upp i älven har givit upphov till 
intressanta inslag av havsstrandsvegetation i floran.  

 
 

21:7 
Grosjön  

Urvalskriterier: • Typisk slättsjö med inslag av betade strandängar. • Välbevarad klungby av oskiftad karaktär. • Området 
är betydelsefullt för fågellivet. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av 
fortsatt odling. • Väl samlat och karaktäristiskt skifteslandskap i uppodlad dalgång. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 450 ha. Naturlig betesmark: 8 ha (2%). Övrig betesmark: 25 ha (6%). Åker: 325 ha (72%). 

Rödlistade arter: Gulärla (4).  

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. 

 
Grosjön är belägen i en bred och flack, nästan helt 
uppodlad dalgång inramad av skogklädda bergryggar 
och branter. Landskapet är tilltalande med böljande 
åkrar och små kullar. Odlingslandskapet inklusive den 
sänkta slättsjön har huvudsakligen formats efter 
skiftesreformernas uppodling.  

Vid sjöns södra ända finns en äldre bebyggelse med 
radbyns karaktär. 

 

Grosjön är en typisk slättsjö omgiven av vassar och 
mindre strandängar. Häckfåglar som är beroende av de 
betade strandängarna och omgivande fuktängar är bl.a. 
tofsvipa, rödbena, tornfalk, enkelbeckasin och gulärla. 
Sjön är också betydelsefull som rastlokal, för flyttande 
fåglar under vår och höst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinterbild från Grosjön. 
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21:8 
Hällebäckahult 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturlig fodermark. • Område av betydelse för fågellivet.  

Klassificering: 2 (N3 K2)  

Areal: 30 ha. Naturlig betesmark: 2,5 ha (8 %). Övrig betesmark: 5 ha (16 %). Åker: 4 ha (13 %). 

Rödlistade arter: Granspira (4). 

Lagskydd: Riksintresse N, riksintresse F. 

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens våtmarksinventering. 

 
Gården Hällebäckahult, som ligger i skogsbygden i 
den västra delen av kommunen, är ett tidigare 
komministerboställe. Kring gården finns småbrutna 
odlingsmarker. I öster gränsar de hävdade markerna 
till en ekhage, som fortfarande bär spår av tidigare 
hävd. I söder övergår åkermarken i en 
sötvattenstrandäng i anslutning till Kappemossen.  

Söder om ekhagen återfinns en mycket artrik öppen 
hagmark med bl. a. darrgräs, smörbollar och granspira. 
Tyvärr är hagmarken ohävdad och delvis 
granplanterad. En röjning av granarna och 
återupptagen hävd är därför nödvändig för att de 
botaniska värdena skall bibehållas.  

 

 

21:9 
Starrkärr 

Urvalskriterier: • Odlingslandskap med bebyggelse och fornlämningar som väl belyser kolonisationsförloppets olika 
faser. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Förekomst av naturliga fodermarker. • Mycket gamla och grova lövträd. 

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 175 ha. Naturlig betesmark: 28 ha (16%). Övrig betesmark: 15 ha (9%). Åker: 85 ha (49%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid Prästalund ligger Starrkärr - Kilanda hembygdsmuseum med f. d. komminister- och militärboställe samt tiondebod från 
1700-talet. 
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Landskapet kring Starrkärrs kyrka präglas i hög grad 
av en ekbevuxen moränrygg vid Prästalund. Norr om 
vägen finns en hagmark med grova vidkroniga ekar 
som stundom står glest. Söder om vägen är ekskogen 
planterad och tätare, kanske närmast att betrakta som 
en lund.  

Fornlämningarna i området följer den ekbevuxna 
moränryggen och ligger samlade i två gravfält Arves 
hög respektive Starkodders grav, samt några 
ensamliggande fornlämningar i  nordväst. Den 
vanligaste gravformen är stora runda, ibland 
högliknande stensättningar. Dessutom förekommer 

tiotalet domarringar och högar av den äldre järnålderns 
karaktär. Den s.k. Starkodders grav är en hällkista. 

Inom området finns flera äldre välbevarade 
bebyggelsemiljöer. Förutom kyrkbyn kan nämnas 
Grunnegårdarna samt en s.k. framkammarstuga från 
1700-talet vid Utby. 

Kyrkobebyggelsen vid Starrkärr kan följas tillbaka 
till medeltiden då socknen bildade moderförsamling i 
Starrkärrs gäll med annexen Kilanda, Nödinge och 
Östad. Det täta och varierande fornlämningsbeståndet i 
området tyder dock på att bybildningen skett någon 
gång mellan brons- och järnålder. 
 

 

 

21:10 
Kilanda 

Urvalskriterier: • Lövskogsrikt odlingslandskap. • Säterimiljö med välbevarad bebyggelse och vacker lindallé. • 
Fornlämningar i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 325 ha. Övrig betesmark: 25 ha (8%). Åker: 225 ha (69%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Natur i Älvsborgs län. • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i 
Göteborgsregionen.  

 
Runt Kilanda kyrka och säteri finns ett småböljande 
öppet åkerlandskap omväxlande med vackra 
lövskogsdungar. Fram till gården leder en mycket 
praktfull och välhållen lindallé med få motsvarigheter 
i länet. 

I lövdungarna återfinns hällkistor från yngre 
stenålder och järnåldersgravar vilka belyser att 
området varit betydelsefullt redan under förhistorisk 
tid. Frälsehemmanet Kilanda har sannolikt medeltida 

ursprung och omtalas första gången år 1425. 
Odlingsmarkerna kring Kilanda är av betydelse för 

näringssökande fåglar från den närliggande Kollanda 
mosse. Här häckar bl.a. ljungpipare, storspov, 
ängspiplärka, rödbena, grönbena, tofsvipa och gulärla. 

 
 

 

21:11 
Grunne 

Urvalskriterier: • 
Förekomst av naturlig 
fodermark. • Genom 
bete väl exponerat 
ravinsystem. 

Klassificering: 3 (N3) . 

Areal: 20 ha.
 Nat
urlig betesmark: 1 ha 
(5 %).
 Övri
g betesmark: 12 ha (60 
%).
 Åke
r: 4 ha (20 %). 

Referenser: • 
Länsstyrelsens ängs- 
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och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. 

 
Mellan Rished och Grunne har en mindre å skurit ner 
en djup ravin i de lösa sedimentlagren. I den västra 
delen av ravinen finns några mindre åkrar, men i 
övrigt domineras området av betesmarker. Ån kantas 
av en bård av al, och i övrigt förekommer rikligt med 
vildapel och nypon i området. Huvuddelen av 

betesmarkerna bär tydliga spår av gödsling men 
fläckvis förekommer dock ogödslad naturbetesmark. 
Här återfinns rikligt med bl.a. svinrot och darrgräs 
vilka vittnar om att slänterna tidigare utnyttjats som 
slåttermark. 
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21:12 
Backa 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. 

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 60 ha. Övrig betesmark: 8 ha (13%). Åker: 35 ha (58%). 

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
Kring Backa säteri finns ett svagt sluttande öppet 
åkerlandskap med lövskogsklädda impediment. 
Landskapsbilden är tilltalande. 

Manbyggnaden till Backa är uppförd under 1700-

talet. Byggnaden ligger avskild från den kringbyggda 
fägården. Ekonomibyggnaderna är från 1870-talet. 

Inom området finns ett flertal boplatslägen ifrån 
stenåldern. 

 
 

 

21:13 
Hållsdammsbäcken - Bräckans väg 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Stor betydelse för närrekreation.  

Klassificering 3 (N3). 

Areal: 60 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha (2,5 %). Övrig betesmark: 18 ha (30 %). Åker: 21 ha (35 %). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Längs Hållsdammsbäcken finns ett ravinlandskap med 
omväxlande öppen mark och lövskogspartier. 
Betesmarkerna i området är till största delen 

påverkade av kvävegödsling men i söder finns ett 
område med naturbetesmark. Vid bäcken finns 
resterna av en tidigare kvarnbyggnad.  

 
 

 

21:14 
Vimmesjön 

Urvalskriterier: • Stor betydelse för närrekreation. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • 
Förekomst av naturliga fodermarker. • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Området är 
betydelsefullt för fågellivet. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 55 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (4%). Övrig betesmark: 6 ha (11%). Åker: 30 ha (55%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F.  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Strax väster om Nödinge samhälle utmed Vimmesjöns 
östra strand finns ett vackert småskaligt 
odlingslandskap. Invid sjön ligger åkrar och en smal 
bård med betad strandäng. Söderut sträcker sig en 

vacker betad ravin, och skogsbrynet kantas av 
stenmurar. Bebyggelsen består av en del fritidshus 
blandat med äldre jordbruksbebyggelse. 
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21:15 
Dalen 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Synnerligen väl bevarade 
stenmurar. 

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 15 ha. Övrig betesmark: 7 ha (47%). Åker: 5 ha (33%). 

Referenser: • Byggnadsinventering. 

 
Gården Dalen ligger enskilt belägen i skogsmarken, 
gränsande till Alefjäll Kring husen finns öppna betade 

åkermarker omgivna av stenmurar och glesa ekskogar. 

 
 
 

21:16 
Älmhult 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Förekomst av naturliga fodermarker. • 
Tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 20 ha. Naturlig betesmark: 3,5 ha (18%). Övrig betesmark: 4 ha (20%). Åker: 8 ha (40%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse F.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen.  

 
Vid Älmhult finns ett vackert småskaligt 
odlingslandskap längs Stora Sandsjöns östra strand. 

Ekhagar och vackra betesmarker med stenmurar ner 
mot sjön är några av de karaktäristiska inslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På gamla stenmurar i öppet landskap 
växer vackert färgskiftande lavar, bl. a. 
gråstenslavar och kartlavar. Genom att 
mäta lavbålarnas storlek kan man få ett 
begrepp om hur gamla stenmurarna är. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr.  Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Göta Älv 1 Sötvattenstrandäng 51 ha 
2 Hajsjön 1 Sötvattenstrandäng 3 ha 
3 Björkekärrs äng 3 Hackslått 0,3ha 
4 Vimmesjön 3 Öppen hagmark 1 ha 
5 Vimmesjön 3 Sötvattenstrandäng 1 ha 
6 Starrkärr 2 Ekhage 28 ha 
7 Grunne 3 Blandlövhage 1 ha 
8 Grolanda 3 Sötvattenstrandäng 5,5 ha 
9 Hult 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
10 Hällebäckahult 2 Öppen hagmark 2,5 ha 
11 Heden 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
12 Kungsgården 2 Ekhage 8 ha 
13 Harakullen 3 Öppen hagmark 6 ha 
14 Hålan 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
15 Grandalen 1 Hackslått 0,7 ha 
   Sötvattenstrandäng 0,7 ha 
16 Skantås 2 Hackslått 0,7 ha 
   Blandlövhage 0,7 ha 
17 Järnklev 3 Öppen hagmark 1 ha 
18 Vassbo 3 Sötvattenstrandäng 2,5 ha 
19 Livered 3 Öppen hagmark 9,5 ha 
20 Hultet 2 Blandlövhage 5 ha 
21 Krobäcken 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
22 Kvarnehålan 3 Öppen hagmark 2 ha 
23 Stenkullen 2 Hackslått 0,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
24 Slerebo 2 Annan träd & buskbärande hagmark 3 ha 
Ö1 Hållsdammsbäcken 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
Ö2 Näbbet 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
   Ekhage 1 ha 
Ö3 Gurentorp 3 Ekhage 1 ha 
Ö4 Ulvstorp 3 Björkhage 1,5 ha 
Ö5 Munkagården 3 Björkhage 0,5 ha 
Ö6 Ryksbäck 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
Ö7 Sandåker 3 Sötvattenstrandäng 1,7 ha 
Ö8 Boet 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
Ö9 Järnklev 3 Ospecificerad naturtyp 2 ha 
Ö10 Långemaden 3 Hackslått 0,5 ha 
Ö11 Ingelskrogen 3 Björkhage 0,5 ha 
Ö12 Hedaberget 3 Hackslått 1 ha 
Ö13 Drängedalen 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
Ö14 Eket 3 Mosaik 7 ha 
Ö15 Värhuvud 3 Mosaik 4 ha 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Rapenskår. Fornåkrar, husgrunder, fägator. 
2. Skogen. Ödegård. Rikt på kulturhistoriska lämningar. 
3. Garnstaden. Övergiven gård. Rikt på kulturhistoriska lämningar. ANKÅ-bidrag har utgått.  
4. Rösåsen. Fragment av naturlig betesmark. 
5. Ranneberg. Strandängar i anslutning till Kollanda mosse av stort värde för fågellivet. 
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Alingsås kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravfältet vid Erska Lunde belyser landskapets historiska kontinuitet. 
 

82:1 
  Erska 

Urvalskriterier: • Stor betydelse för närrekreation. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Välbevarad by av oskiftad karaktär.  

Klassificering: 2 ( K1). 

Areal: 125 ha. Övrig betesmark: 10 ha (8%). Åker: 75 ha (60%). 

Lagskydd: Riksintresse K.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
Erska by och Lunde är belägna på en friliggande berg- 
och rullstensås i Mellbydalens södra del. Det 
förhistoriska gravfältet som troligen varit 
begravningsplats för traktens befolkning under yngre 
järnålder har ett karaktäristiskt terrängläge på 
krönplatån med vidsträckt utsikt över den omgivande 
slättbygden. Kyrkans placering i direkt anslutning till 
gravfältet visar på en vanlig tradition, att placera den 

kristna kyrkobyggnaden på samma utmärkande 
terrängläge som förfäderna valt för 
begravningsplatsen. 
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Erska by är belägen strax norr om kyrkan, längs den 
medeltida vägsträckningen mellan Skara och Lödöse. 
Byn omtalas i skrift år 1407 och benämns då Risska. 

Laga skifte innebar för flertalet byar att gårdarna 
flyttades ut från sina ursprungliga platser. Erska by 
utgör i detta fall ett undantag då endast ett par av 
gårdarna flyttades från sitt ursprungliga läge. En 
omständighet som till största delen har en 
naturgeografisk förklaring. Med hänsyn till 
åkerbrukets avkastning var det en fördel att lokalisera 
bebyggelsen till den friliggande ås som ej kunde odlas 
upp.  

Av bebyggelsen från tiden före laga skifte återstår 
idag endast ett fåtal byggnader, men byn har ändå 
bibehållit sin samlade karaktär. Den nuvarande 
bebyggelsen härrör huvudsakligen från 1800-talets slut 
till 1900-talets början. 

Den samlade bymiljön med sina välvårdade 
byggnader och gårdstomter har få motsvarigheter i 
länet. I gårdarnas omedelbara omgivning finns ett fåtal 
småbrutna åker- och betesmarker, men de omgivande 
odlingsmarkerna karaktäriseras huvudsakligen av stora 
och modernt brukade åkrar. Av hänsyn till kyrkan och 
bebyggelsemiljön är det dock viktigt att det öppna 
landskapet bevaras. 

 
 

 

82:2 
Strömliden - Lund - Boråsen 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Rik förekomst av kulturhistoriska 
odlingsspår och välbevarade stenmurar. • Rikligt med naturliga fodermarker. 

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 45 ha. Naturlig slåttermark: 0,7 ha (1,5%).  Naturlig betesmark: 14,5 ha (30%). 
Åker: 15 ha (33%). 

Lagskydd: Riksintresse N, riksintresse F.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal översiktsplan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den gamla körvägen slingrar sig fram genom landskapet vid Lund. 
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I den västra delen av kommunen, gränsande till 
Risvedens stora skogsområde, ligger ett antal mindre 
torp och gårdar med synnerligen välbevarade äldre 
odlingsmarker. 

Vid Lund är odlingsmarkerna som bäst bevarade, 
även om hävden delvis börjat svikta under senare år. 
Här återfinns en mosaik av små terränganpassade 
åkrar, renar och hackslåttytor. Floran är rik med 
typiska arter som svinrot, jungfrulin, kattfot, darrgräs 
m.fl. 

Även vid Boråsen är det småskaliga och välhävdade 
landskapet välbevarat. I gårdsmiljön ingår ett flertal 
byggnader typiska för den småskaliga 
torpbebyggelsen. 

Vid Strömliden återfinns den för dessa trakter 
ovanliga sommarfibblan. Annars kanske det i första 

hand är stenmurarna som skall framhållas här. Bl.a. 
finns här en gammal, mycket kraftig mur som 
markerar gränsen till Älvsborgs läns skogsallmänning. 

I Gunnar  Arnborgs "Stenmurn" kan man läsa om 
om Strömliden: " De många vällagda stenmurarna 
följer terrängen i ett mjukt linjespel eller ligger som 
strama paralleller till en fjärran horisont. Vägarna till 
och från inägor och utmarker hör till denna 
odlingssymfonis huvudtema, såväl följsamt och mjukt 
som bärande och stabilt. Här och var vilar vägen på 
meterhöga stenfundament med jämnfina kanter. 
Såsom utsmyckningar av harmonierna på Strömliden 
står morellträden. De förhöjer mjukheten i 
landskapsbilden och lyser varje år till vårfest och 
skördetack". 

 
 

82:3 
 Lo 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Rikt inslag av kultiverade betesmarker 
med "god" hagmarkskaraktär.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 150 ha. Övrig betesmark: 30 ha (20%). Åker: 85 ha (57%). 

Lagskydd: Riksintresse N (delvis), strandskydd.  

 
Lo ligger vid den norra änden av sjön Anten. Här finns 
ett variationsrikt, småbrutet odlingslandskap med ett 
stort inslag av betade hällmarker vilka ligger som öar i 
åkermarkerna. 

Fuktängar längs ån, betade raviner och stenmurar är 
andra inslag som bidrar till att skapa variation i 
odlingslandskapet. 

 
 

82:4 
Långared 

Urvalskriterier: • Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Lövskogsrikt odlingslandskap.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 250 ha. Naturlig betesmark: 8 ha (3%). Övrig betesmark: 20 ha (8%). Åker: 125 ha (50%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. 

 
Långared ligger på en åsrygg ovanför sjön Anten. 
Odlingsmarkerna består huvudsakligen av betade och 
brukade åkrar, avgränsade av stenmurar vilka i sin tur 
ofta kantas av lövträd och buskage. 

Norr om kyrkan finns en relativt stor ekhage med 
grova ekar och hamlade gamla lindar. Hagen är 
variationsrik med öppna ytor omväxlande med tätare 
avsnitt. Fornåkrar och odlingsrösen förekommer. Vid 
Attholmen finns ytterligare några hagmarker. 
 
Blomskägglav växer sällsynt på grenar av grova ekar, ofta i 
anslutning till odlingslandskap. Den förekommer bl.a. vid 
Östad (nästa sida). 
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82:5  
Vänga 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. • Området är av viss betydelse för fågellivet. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 250 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (2 %). Övrig betesmark: 10 ha (4%). Åker: 150 ha (60%). 

Referenser: • Byggnadsinventering.  

 
Vänga by ligger på en liten höjd ovanför det 
omgivande åkerlandskapet. Byn är väl samlad med ett 
flertal fastigheter från 1800-talets slut och 1900-talets 
början. I bymiljön ingår också fruktträdgårdar, 
varierande betesmarker och ett stort antal stenmurar.  

Det omgivande odlingslandskapet är ett relativt 
ensidigt åkerlandskap, som ändå har stora 
skönhetsvärden. De öppna åkrarna exponerar hela 

landskapsrummet, avgränsat av bergsidor och 
lummiga lövskogar i söder och öster. Mot väster 
öppnar sig vyerna ut mot Anten. Åt norr sträcker sig 
ett stort område med skogsbetesmarker. 

De öppna åkermarkerna, med inslag av diken, renar 
och buskridåer är av betydelse för fågellivet. Tofsvipa 
är en av de arter som förekommer relativt allmänt i 
området. 

 
 

 

82:6 
Östad - Vikaryd 

Urvalskriterier: • Mycket gamla och grova lövträd. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • 
Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet. • Förekomst av naturliga fodermarker. • Lövskogsrikt 
odlingslandskap. • Välbevarat herrgårdslandskap. • Stor betydelse för friluftsliv och turism.   
• Förekomst av hotade arter.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 450 ha. Naturlig betesmark: 13 ha (3%). Övrig betesmark: 25 ha (6%). Åker: 200 ha (50%). 

Rödlistade arter: Arthonia spadicea (4), Arthothelium ruanum (3), Blomskägglav (2), Catillaria sphaeroides (2), Gyalecta 
flotowii (3), Gyalecta ulmi (4), Kort parasitspik (3), Liten parasitspik (1), Stiftklotterlav (4), Vedspik (4), Örtlav (1), 
Gnorimus variabilis (1).  

Lagskydd: Riksintresse N, strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. 
• Lavflora och lavvegetation vid Djurgården, Östad säteri. Martinsson 1987.  

 
Mjörn är södra länsdelens största sjö. Vid den norra 
delen av sjön finns ett utpräglat kulturlandskap kring 
Östads säteri och Vikaryds gods. 

I odlingslandskapet vid Östads säteri ingår, förutom 
de relativt stora åkrarna, ett stycke betad strandäng och 
en vacker ekhage ner mot sjön. En lövskog med 
namnet Djurgården ligger på en kulle öster om 
säteriet. Som namnet antyder har den tidigare 
utnyttjats som betesmark. Numera är Djurgården en av 
länets mest värdefulla lövskogsmiljöer med ett stort 
antal ovanliga lavar och insekter. 

Vid Hjällnäs på andra sidan sjön finns igenväxande 
hagmarker med grova vidkroniga ekar. 

De öppna åkermarkerna ner mot sjön vid Brobacka 
är av stor betydelse för landskapsbilden. Vid Brobacka 
naturreservat, med jättegrytor och utsiktspunkter, finns 
ett Naturum. Reservatet  besöks årligen av tusentals 
människor. 

I omgivningarna kring Vikaryds gods finns flera 
betade ekhagar med gamla och grova träd. 

De från naturvårdssynpunkt värdefullaste delarna av 
odlingslandskapet är ekhagarna vid Vikaryd och 
strandängsmiljöerna runt sjön. Åkermarkerna är främst 
av betydelse för landskapsbilden. Ekhagarna vid 
Hjällnäs samt Djurgården har numera övergått i 
lövskogsmiljöer och restaurering är knappast befogad. 
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82:7 
 Torstö - Halö 

Urvalskriterier: • Välbevarade odlingslandskap på öar i insjö. • Förekomst av naturliga fodermarker.  
• Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Förekomst av hotad naturtyp.  

Klassificering: 1 (N2 K2). 

Areal: 30 ha. Naturlig slåttermark: 0,7 ha (2%). Naturlig betesmark: 3 ha (11%). Åker: 7 ha (23%). 

Lagskydd: Fågelskyddsområde, strandskydd, riksintresse N. 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. 

 
Mjörn är södra länsdelens största sjö med ett 75-tal öar 
och skär. Sjön är flitigt utnyttjad för friluftsliv av olika 
slag. På flertalet av sjöns öar har tidigare bedrivits 
aktivt jordbruk men numera brukas markerna bara på 
Halö och Torstö. På flera av de övriga öarna har de 
forna jordbruksmarkerna lämnats till igenväxning och 
bebyggelsen har ersatts av fritidshus. 

Halö domineras i öster av en skogklädd bergrygg, 
vilken i väster övergår i ett flackare uppodlat landskap, 
som huvudsakligen hålls öppet genom fårbete. Ner 
mot stranden finns en strandäng med 
högstarrvegetation. På ön finns dessutom rester av en 

stenåldersboplats, vilket visar att ön varit befolkad 
redan för mycket länge sedan. 

Torstö anses av många vara en av Mjörns vackraste 
öar. Den genuina gårdsmiljön med de fortfarande 
öppna åkrarna omgivna av höga stenmurar bidrar till 
en varierad och tilltalande landskapsbild. Jordbruket 
upphörde 1978 men fortfarande slås åkrar och annan 
mark för att hålla landskapet öppet. En slåttermad är 
ett av de intressantaste inslagen. Slåttermader har en 
gång varit mycket vanliga i Älvsborgs län, men är 
numera en försvinnande naturtyp. Totalt återstår högst 
5 hektar hävdad slåttermad i Älvsborgs län. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det variationsrika landskapet med skog och öppna småskaliga marker skänker Stora Torstö en tilltalande prägel. 
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82:8 
Bryngenäs - Österbodane 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Biologiskt mångformigt område. • Stor betydelse för friluftsliv och 
turism. • Viktig rastplats för flyttfågelsträcket. • Lövskogsrikt odlingslandskap. • Rikligt med naturliga fodermarker. • 
Välbevarat herrgårdslandskap. • Mycket gamla och grova lövträd.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 250 ha. Naturlig betesmark: 21 ha (8%). Övrig betesmark: 10 ha (4%). Åker: 70 ha (28%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse N.  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering.  
• Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. 

 
Strax sydväst om Alingsås har herrgårdarna 
Bryngenäs och Österbodarna satt sin prägel på 
landskapet. Godsen omges av stora lövskogar och 
hagmarker.  

Söder om gården Bryngenäs finns en stor och 
variationsrik ekhage. Hagen är välhävdad av hästar 
och ger ett tilltalande intryck. Här växer bl.a. gräset 
parkgröe, en art som sällsynt förekommer kulturspridd 
i parker. 

Söder om Stora Vardsjön finns en ekhage med flera 
naturligt hävdgynnade arter som jungfrulin och kattfot. 

Många av områdets forna hagmarker har idag växt 
igen till en mer eller mindre tät lövskog. Gamla, grova 
lindar och lönnar, ofta med spår av hamling, vittnar 
om att miljön tidigare varit öppnare. De gamla träden 
är en viktig miljö för flera ovanliga lavar och insekter. 

De relativt små åkermarkerna som finns inom 
området hålls huvudsakligen öppna genom bete. Vid 
Österbodane har man anlagt ett flertal små dammar i 
åkermarkerna vilket bidrar till att skapa variation i 
området.  

I den norra delen av området ligger Stora och Lilla 
Vardsjön omgivna av vassar och fuktängar, vilka är av 
betydelse för fågellivet bl.a. som rastplats för gäss, 
häger, änder och sångare. 

Bebyggelsemiljöerna kring de båda godsen är 

intressanta. I dessa ingår såväl mangårdsbyggnader 
som ekonomibyggnader och torpställen i en väl 
bevarad helhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamlade träd är synnerligen viktiga miljöer för många olika 
organismer. 

 

 

82:9 
Maryd 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Stor betydelse för närrekreation.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 85 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (1%). Övrig betesmark: 20 ha (24%). Åker: 50 ha (59%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 

 
Maryd by ligger sydost om Alingsås i en öppen 
dalgång helt omsluten av skogsmark. Namnet Maryd 
syftar på de vidsträckta mader som tidigare präglade 
landskapet i detta område. Byn består av 13 gårdar, 
varav 7 ligger samlade utefter vägen på norra sidan av 
dalgången. De öppna odlingsmarkerna utgörs 
huvudsakligen av åker, men här finns också en liten 

hagmark samt lövskogar med hagmarkskaraktär. 
Områdets värde motiveras bl.a. genom att det utgör 

en levande odlingsbygd i ett för övrigt skogbevuxet 
område. Odlingsmarkerna vid Maryd gränsar till 
Kroksjöterrängen, ett stort skogs- och sjöområde som 
är det mest populära friluftsområdet i Alingsås. 
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82:10 
Dammsjöås 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 7,5 ha. Naturlig betesmark: 5,5 ha (73%). Åker: 2 ha (26%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. 

 
Dammsjöås är en vacker torpmiljö på krönet av en ås, 
omgiven av barrskog. Åkrar, ängsmarker och 
skogsbryn hålls öppna genom bete. Några mindre 
åkerlappar brukas. Ställvis förekommer björk som 

solitärer eller i klungor. Den intakta torpmiljön med 
stenmurar, odlingsrösen och små åkrar ger ett 
tilltalande och ålderdomligt intryck. 

 
 

 

82:11 
Lygnö - Gräskärr 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rikligt med naturliga fodermarker. • 
Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Förekomst av hotad naturtyp. • Välbevarad, äldre 
bebyggelsemiljö. • Förekomst av hotad vegetationstyp.  

Klassificering: 1 (N2 K2). 

Areal: 90 ha. Naturlig slåttermark: 0,25ha (0,03%). Naturlig betesmark: 6 ha (7%). 

Övrig betesmark: 15 ha (17%). Åker: 35 ha (39%). 

Rödlistade arter: Gyalecta flotowii (3).  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering. 

 
Lygnö by är vackert belägen på sluttningarna ner mot 
Lygnösjön. Från byn har man en vacker utsikt ner mot 
sjön. Vägen slingrar sig fram i det kraftigt kuperade 
landskapet med små åkrar och hagmarker på ömse 
sidor. Åkrarna betas eller brukas som vall och för 
spannmålsodling. Vällagda odlingsrösen ger vissa av 
åkrarna en ålderdomlig karaktär. 

Vid en av gårdarna lieslås renar och restytor mellan 
åkrarna. Här återfinns en välutvecklad 

svinrotäng, en vegetationstyp som idag är 
försvinnande men som en gång varit mycket vanlig i 
länets slåtterängar.  

I byn ingår äldre bebyggelse från sent 1700-tal och 
tidigt 1800-tal. 

Vid Gräskärr finns ett småskaligt jordbruk med en 
välbevarad gårdsmiljö. Vid gården finns blockrik 
hagmark och ner mot den lilla sjön finns ett stycke 
betad strandäng. 
 

 

 

82:12 
Hemsjö 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Välbevarad bebyggelsemiljö 
med anknytning till jordbruket (vid Ryd). • Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag (i delar av området). • Lång 
agrarhistorisk kontinuitet. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 550 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (1%). Övrig betesmark: 20 ha (4%). Åker: 210 ha (38%). 

Lagskydd: Riksintresse K.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
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Vy över landskapet vid Stora Lygnö, (föregående sida). 
 
Området omfattar ett öppet kulturlandskap med en 
skiftande karaktär. Här finns allt ifrån ett småskaligt 
odlingslandskap med stenmurar, hagmarker och 
lövdungar till mer ensidiga åkerlandskap. En del 
skogsmarker ingår också.  

Inom området finns fornlämningar från hela den 
förhistoriska tiden omfattande stenåldersboplats, 
hällkistor, bronsåldersrösen och bygravfält från 
järnåldern. Huvuddelen av dessa lämningar ligger 
dock i skogsmark. Parallellt med nuvarande E3:an 
löper en äldre vägsträckning, den s.k. Kungsvägen, 
vilken bitvis begränsas av parallella mycket vällagda 
stenmurar. 

Området är som tidigare nämnts relativt heterogent, 
med såväl skogsmark som relativt rationellt brukad 
åker. De innehållsmässigt mest värdegulla 
odlingslandskapen återfinns kring tre 

olika värdekärnor vid Pålstorp, Ryd och Hästeryd. 
Vid t.ex. Hästeryd och Pålstorp finns igenväxande 

men variationsrika odlingslandskap med fägator, 
hamlade askar, betade hagmarker och lövskogar.  

Norr om Rydbosjön finns ett väl sammanhållet 
kuperat odlingslandskap vid Ryds by. Tre av byns 
gårdar ligger kvar på samma plats där de låg före laga 
skifte. Den ännu samlade bygruppen bildar en 
kulturhistoriskt värdefull miljö tillsammans med de 
gamla vägarna, stenhägnaderna, vårdträden och den 
betade strandbrinken mot Rydbosjön. 

Hemsjö gamla kyrkogård hävdas genom årlig slåtter. 
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Stenmurar och lövdungar avbryter det öppna landskapet i sluttningarna ner mot sjön vid Färgenäs. 
 

 

82:13 
Färgenäs 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Odlingslandskap med rikt inslag av 
betespräglade lövskogar. • Rik förekomst av hamlade träd. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling.  

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 30 ha. Övrig betesmark: 10 ha (33%). Åker: 9 ha (30%). 

Lagskydd: Riksintresse F, strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 

 
Gården Färgenäs ligger på en udde i sjön Stora 
Färgen. Vällagda stenmurar bildar ett tilltalande 
linjespel mot de öppna åkrarna ner mot sjön. I 
omgivningarna kring gården finns betad hag- och 
skogsmark. 

Norr om gården löper en bergrygg ut i sjön. På 

denna växer lövskog med bl.a. gamla hamlade lindar. 
Delar av skogen betas, och i den centrala delen finns 
en ekhage. Lövskogen har högt värde för naturvården 
och är också kulturhistoriskt intressant. Vid Färgenäs 
har skett tillverkning av lindbast i långa tider. 

 
 

82:14 
Edsås - Skaftared 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Lövskogsrikt odlingslandskap.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 125 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (3%). Övrig betesmark: 15 ha (12%). Åker: 45 ha (36%). 

Rödlistade arter: Gyalecta flotowii (3), nötkråka (4), Gyalecta ulmi (4).  

Lagskydd: Landskapsskydd, riksintresse F, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. 

 
Området ligger vid sjön Färgens sydöstra strand. 
Bebyggelsen ligger högt, och i de mycket branta 
sluttningarna ner mot sjön finns stora lövskogar 
omväxlande med öppna marker. Det varierade och 
kraftigt kuperade landskapet i sjöns närhet ger en 

mycket tilltalande landskapsbild. 
Flera av lövskogarna är betade och har viss 

hagmarksprägel. Det bör dock påpekas att många av 
lövskogarna hyser en fin lundflora med t.ex. tvåblad 
och desmeknopp. Dessa arter missgynnas av bete. 
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82:15 
Kullabo 

Urvalskriterier: • Förekomst av hotad naturtyp. • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rikligt 
med naturliga fodermarker.  

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig slåttermark: 0,5 ha (2%). Naturlig betesmark: 6,0 ha (24%). 

Övrig betesmark: 5 ha (20%). Åker: 8 ha (32%). 

Rödlistade arter: Fältgentiana (4).  

Lagskydd: Riksintresse F.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  
• Kommunal översiktsplan. 

 
Kullabo ligger på höjderna ovanför sjön Färgen. Mot 
öster utbreder sig mossar och barrskogar.  

Vid Kullabo har en gång legat ett gästgiveri. Den 
gamla vägen mellan Borås och Alingsås går 
fortfarande över gårdstomten. Kring husen finns små 
terränganpassade åkrar.  

I en svacka mellan några av åkrarna återfinns en 
liten hackslåttäng med förekomster av fältgentiana, en 
art som en gång i tiden varit mycket vanlig i länet men 
som numera tillhör de arter som är hotade till 
utrotning. 

 Anledningen till det är att landskapet har omdanats 
och slåtterängarna försvunnit. Hackslåttängen vid 
Kullabo är en av ett fåtal kvarvarande äkta slåtterängar 
i länet. Med äkta avses att den slagits under mycket 
lång tid och därigenom fått en typisk slåttergynnad 
flora. Förutom fältgentiana återfinns slåtterfibbla, 
ängsskallra, svinrot, kattfot, jungfrulin, darrgräs, 
ängsstarr och loppstarr. Samtliga är idag starkt 
minskande. 

Norr om gården finns en stor hagmark, också den 
med en rik, hävdgynnad flora. 

 
 

82:16 
Vrån - Björkebacken 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Förekomst av hotad naturtyp. • Rikligt 
med naturliga fodermarker.  

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Klassificering: 1, 3 (N1 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig slåttermark: 0,2 ha (1%). Naturlig betesmark: 4ha (16%). Åker: 13 ha (52%). 

Referenser: • Mulens marker. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • 
Natur i Älvsborgs län. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variationsrikt odlingslandskap vid Björkebacken. 
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Vid Vrån, som ligger i en skogsbygd med glest mellan 
gårdarna, bedrivs ett småskaligt jordbruk med små 
åkrar, hagmarker och en liten slåtteräng. Stenmurar 
och gamla körvägar bidrar till att skapa en komplett 
miljö.  
 

Floran i slåtterängen är rik på arter typiska för 
ogödslade marker. Späd ögontröst, granspira, 
slåtterblomma, loppstarr och ängsstarr är några av de 
växter som pryder ängen. 

Kring Björkebacken finns ett variationsrikt landskap 
med flera hagmarker. 

 

 
82:17 

Mysten - Råbockekullen 

Urvalskriterier: • Småskaligt och • Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • God förekomst av slåtterängar.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 150 ha. Naturlig slåttermark: 0,7 ha (0,5%). Naturlig betesmark: 7 ha (5%).  
Övrig betesmark: 15 ha (10%). Åker: 35 ha (23%). 

Lagskydd: Naturminne.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. 

 
På höjderna mellan Ömmern och Sävelången finns ett 
antal mindre gårdar omgivna av skogsmark. 
Odlingslandskapet är småskaligt med stenmurar, 
kultiverade hagmarksbeten, grova gamla hamlade träd 
och enstaka hackslåttmarker. 

Landskapet kring Mysten ger ett nygammalt intryck. 
Här finns en blandning av äldre och nyare hus. I 
omgivningarna ligger en vacker välbetad hagmark där 
bl.a. den starkt hävdgynnade arten kattfot förekommer. 
I hackslåttängarna, som har slagits kontinuerligt 
åtminstone sedan sekelskiftet, återfinns en fin 
slåttergynnad flora med bl.a. svinrot, darrgräs och 

nattviol. Hamlade lövträd, nybyggda trägärdesgårdar 
och traditionella prydnadsväxter i trädgården är andra 
inslag i miljön. 

Vid Råbockekullen finns ytterligare en slåtteräng 
med rik flora. Här påträffas bl.a. slåtterfibbla, 
jungfrulin, tvåblad och brudsporre. 

Vid Ormås är idag jordbruket nedlagt, men gamla 
hamlade lövträd och grova vällagda stenmurar på 
ömse sidor om vägen utgör värdefulla spår av tidigare 
odling. 

Vid Kärret finns stora kultiverade betesmarker. Här 
växer också en stor fridlyst ek. 

 

 
82:18 

Edshult - Hulskog 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet (Edshult). • Lövskogsrikt odlingslandskap. • 
Förekomst av naturliga fodermarker.  

Klassificering: 2-3 (N3 K2). 

Areal: 90 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha (2%). Övrig betesmark: 15 ha (17%). Åker: 35 ha (39%). 

Lagskydd: Riksintresse F.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Byggnadsinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
Hulskog ligger på en ås ovanför sjön Stora Färgen. I 
sluttningen ner mot sjön finns ett öppet och vackert 
landskap med betade och brukade åkrar avgränsade av 
stenmurar och lövträdsrader. Längre upp på åsen ökar 
inslaget av lövskogar. 

Vid gården Edshult är odlingslandskapet särskilt 

småskaligt och varierat. Området är mycket tilltalande 
med en mosaik av små brukade åkrar, stenmurar och 
hagmarker. Även gårdsmiljön är välbevarad. Här finns 
såväl boningshus som ekonomibyggnader från slutet 
av 1700-talet. I de omgivande markerna finns 
värdefull och vacker bokskog. 
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82:19 
Ödenäs 

Urvalskriterier: • Lövskogsrikt odlingslandskap. • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora.  
• Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet (delvis). • Karaktäristiskt och välbevarat skifteslandskap 
(delvis). • Förekomst av hotad naturtyp, vegetationstyp och arter.  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 200 ha. Naturlig slåttermark: 2 ha (1%). Naturlig betesmark: 4,4 ha (2%). 
Övrig betesmark: 10 ha (5%). Åker: 60 ha (30%). 

Rödlistade arter: Granspira (4), fältgentiana (4), dunmossa (4).  

Lagskydd: Landskapsskydd, riksintresse F, riksintresse N.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Ängar. Urban Ekstam. 

 
Ödenäs socken är en skogsbygd med vida barrskogar. 
Gårdarna är små och ligger utspridda i 
skogslandskapet. Centrum i socknen utgörs av 
Ödenäsdrumlinen. Ödenäs finns första gången 
omnämnt i en tiondelängd från 1396.  

Stora delar av bebyggelsen är samlad kring den 
gamla byvägen öster om kyrkan. Bebyggelsen har 
radbykaraktär och några av de gamla husen från före 
laga skifte finns bevarade. Vid Östergården finns 
mäktiga stenmurar som mäter en bredd upp till 3 
meter. 

Odlingslandskapet är i stora stycken typiskt för 
uppodlade drumliner. På toppen av den jämnt välvda 
drumlinryggen syns åkrar avgränsade av raka 
stenmurar. Längre ner på sluttningarna finns lövskog. 

Landskapet ger uttryck för de förändringar som 
skedde i samband med skiftesreformerna. På en karta 
från 1718 över gårdarna Mellomgården och 
Östergården upptar ängsmarken 60 hektar på vardera 
stället. Det är mer ängsmark än vad som finns kvar i 
hela Älvsborgs län idag! Stenbrytning och uppodling 
reducerade arealen ängsmark till totalt 27 hektar år 
1893. Samtidigt byggdes stenmurarna och åkerarealen 
ökade. Fram till dagens datum fortsatte ängsmarken att 
försvinna. Det som inte odlades upp till åker växte 
igen till lövskog. Denna utveckling har varit likartad 
på de flesta uppodlade drumliner i länet.  

Vid Ödenäs - Västergården kan man få en inblick i 
hur dessa drumliner kunnat gestalta sig före skiftena. 
På drumlinens sydvästsluttning finns ett landskap där 
åker omväxlar med lieslagen ängsmark, eller hackslått 
som den brukar benämnas. En gammal väg kantad av 
enkla stenmurar löper genom området. De stora raka 
stenmurarna är här inte lika frekventa som längre upp 
på drumlinen. Istället är ängen full av små enkla 
odlingsrösen.  

Slåtterängen, vilken kallas Bryngels gärde, har med 
stor säkerhet slagits med lie åtminstone sedan 1849. 
Den nuvarande ägaren är Alf Bryngelsson som i rakt 
nedstigande led är 4:e generationen som brukat ängen. 
Att det är en kontinuerligt hävdad slåtteräng visar 
också det stora antalet slåttergynnade arter som 
förekommer. Späd ögontröst och fältgentiana är några 
av rariteterna som idag bara återfinns i välhävdade 
slåtterängar som slagits under mycket lång tid. De 

ogödslade grässvålarna vid Bryngels gärde hyser dock 
inte enbart ett antal rariteter. De utgör ett helt 
biologiskt system med en grässvål uppbyggd av 
specifika kärlväxter och insekter knutna till dessa samt 
särpräglad och rik flora av bl.a. vaxskivlingar.  

På drumlinens nedre sluttningar finns numera 
lövskogar och igenväxande hag- och ängsmarker. 
Gamla grova askar med greniga kronor vittnar om 
tidigare lövtäkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den späda ögontrösten förekommer rikligt vid 
Bryngelsgärde. 
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82:20 
Örsbråten 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. 
• Rik förekomst av hamlade träd. • Förekomst av hotade arter.  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 12 ha.  Naturlig slåttermark: 0,3 ha (2,5%).  
Naturlig betesmark: 2,5 ha (21%). Åker: 4 ha (33%). 

Rödlistade arter:  Arthonia muscigena (3), Catapyrenium psoromoides (3), Collema nigrescens (2), Collema occultatum 
(2),  Gyalecta ulmi (4), Pannaria mediterranea (2). 

Lagskydd: Riksintresse F, riksintresse N, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Mulens marker. • Kommunal översiktsplan. 

 
Området kring sjön Ören är kraftigt småkuperat och 
barrskogsdominerat. Örsbråten är ett småskaligt 
jordbruk i sluttningen ner mot sjön. Miljön kring 
gården har en ålderdomlig prägel med topphuggna 
askar och omålade ekonomibyggnader. Den grå 
ladugården har en "skonke" på framsidan och en 
"môkeglogg" åt gödselstan på baksidan. Närmast 

ladugården finns en s.k. "flôtäng". Det är en slåtteräng 
som tillförs gödsel från t.ex. en ladugård. Förr slogs 
ofta dessa "flôtängar" två gånger per år.  

Den vackra hagmarken ner mot sjön, den slingrande 
grusvägen, en fägata, gamla trähägnader och de 
terränganpassade åkrarna är andra ingredienser som 
gör Örsbråten till ett stycke levande kulturhistoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskap vid Örsbråten. I förgrunden syns den nyslagna "flôtängen". (Bilden tagen 1987). 
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82:21 
Läkarebo - Brandsbo - Djupås 

Urvalskriterier: • Stor betydelse för friluftsliv. • Småskaligt odlingslandskap. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 60 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (8%). Åker: 15 ha (25%). 

Naturreservat: 1 ha (2%). 

Lagskydd: Naturreservat, Landskapsskydd, riksintresse F.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Byggnadsinventering. 

 
Södra delen av Alingsås kommun ligger inom 
Härskogens fritidsområde. Landskapet domineras av 
skogar och sjöar. Här och var avbryts skogslandskapet 
av öppna odlingsmarker kring små torp och gårdar. På 
de flesta ställena bedrivs inte något egentligt jordbruk 
men åkermarker och lövdungar hålls fortfarande 
öppna genom bete. 

Vid Läkarebo finns ett ca 1 hektar stort gammalt 
tallbestånd, vilket är avsatt som naturreservat. Gården 
är kulturhistoriskt intressant, och de öppna markerna 

är av miljömässigt värde. 
Vid Brandsbo är odlingslandskapet småskaligt med 

betade och brukade åkrar. Åkerholmar och skogsbryn 
har nyligen gallrats. 

Vid Djupås finns några torpmiljöer med små 
brukade och betade åkrar. 

Områdenas värde består främst i att de öppna 
markerna utgör ett tilltalande avbrott mot den 
omgivande skogsmarken. 

 

Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Yttre Jordala 3 Ekhage 2,5 ha 
2 Järboden 3 Öppen hagmark 2 ha 
3 Hålskogen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
4 Gräfsnäs egendom 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
5 Bjärlanda 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
6 Ränne 3 Ekhage 3,5 ha 
7 Lund 1 Hackslått 0,5 ha 
   Öppen hagmark 3 ha 
8 Strömliden 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 8,5 ha 
9 Säckegärde 3 Hackslått 0,5 ha 
10 Boråsen 2 Hackslått 0,2 ha 
   Björkhage 3 ha 
11 Långared 3 Öppen hagmark 3 ha 
12 Attholmen 3 Blandlövhage 4 ha 
13 Vallen 3 Öppen hagmark 2 ha 
14 Sandhult 2 Hackslått 0,5 ha 
15 Ralsbo 2 Blandlövhage 2,7 ha 
16 Ralsbo 3 Blandlövhage 1,5 ha 
17 Arlid 3 Ekhage 3 ha 
18 Deragården 3 Blandlövhage 4 ha 
19 Långared 3 Öppen hagmark 1 ha 
20 Östads säteri 2 Blandlövhage 6 ha 
21 Hjällnäs 3 Öppen hagmark 2 ha 
22 Vikaryd 2 Blandlövhage 5 ha 
23 Stora Kampagården 2 Öppen hagmark 12 ha 
24 Lilla Kampagården 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 12 ha 
25 Stora Halö 2 Sötvattenstrandäng 1 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
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26 Torstö 1 Slåttermad 0,7 ha 
27 Nolby 3 Ekhage 9,5 ha 
28 Stynaborg-Säveholm 3 Blandlövhage 2 ha 
29 Näset 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 9 ha 
30 Bryngenäset 3 Ekhage 9 ha 
31 Lindås 2 Blandlövhage 2,5 ha 
32 Nilsagården 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
33 Dammsjöås 2 Blandlövhage 5,5 ha 
34 Hästeryd 3 Ekhage 2,5 ha 
35 Fagerlid 3 Blandlövhage 4 ha 
36 Lygnared 3 Öppen hagmark 1 ha 
37 Kullabo 1 Blandlövhage 5 ha 
   Hackslått 0,5 ha 
38 Gräskärr 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
   Sötvattenstrandäng 1 ha 
39 Stora Lygnö 2 Hackslått 0,2 ha 
   Blandlövhage 4 ha 
40 Björkebacken 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
41 Vrån 1 Hackslått 0,2 ha 
   Blandlövhage 2,5 ha 
42 Borragården i Hemsjö 3 Ekhage 1,5 ha 
43 Kärret 3 Öppen hagmark 2 ha 
44 Mysten 2 Blandlövhage 2,5 ha 
   Hackslått 0,2 ha 
45 Råbockekullen 2 Öppen hagmark 2 ha 
   Ekhage 0,5 ha 
   Hackslått 0,5 ha 
46 Bohus 3 Blandlövhage 1 ha 
   Hackslått 0,5 ha 
47 Edshult 3 Blandlövhage 1,5 ha 
48 Sandvik 3 Blandlövhage 1 ha 
49 Ödenäs-Östergården 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
50 Ödenäs-Västergården 2 Hackslått 1 ha 
   Blandlövhage 0,7 ha 
51 Bryngelsgärde-Västergården 1 Hackslått 1 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
52 Västergården 3 Blandlövhage 1,5 ha 
53 Örsbråten 1 Hackslått 0,3 ha 
   Blandlövhage 2,5 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

56 Stg 3576 Hög 
57 Hemsjö Ingareds åsar 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Idåsen. Odlingsmarker kring högt beläget torpställe. Utflyktsmål. Naturvårdsområde. 
2.  Hällnäs udde. Hagmark med grov ek och lind. Utflyktsmål. 
3. Fjällåsen. Hästbetade hagmarker med artrik flora. 
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En gammal körväg löper genom markerna vid Bryngelsgärde, ängs- och hagmarksobjekt 51. 
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Bengtsfors kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artrik betesmark vid Tassbyn. 
 

60:1 
Gummenäs 

Urvalskriterier: • Mycket artrik flora. • Välbevarade äldre bebyggelsemiljöer. • Rikligt med naturliga fodermarker. • 
Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer (Tjärehjällen). • Välbevarade fornlämningar i öppet, 
exponerat läge. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. 

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 175 ha. Naturlig slåttermark: 1 ha (0,5%). Naturlig betesmark: 8,5ha (5%). 
Övrig betesmark: 35 ha (20%). Åker: 65 ha (37%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar), NRL 2: 3. 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunalt kulturmiljöprogram. 

På näset mellan Ramsbytjärnet och Lelång ligger de 
tre byarna Alsbyn, Ramsbyn och Gummenäs. Bygden 
är mycket vacker med småkuperad terräng och 
odlingsmarker i nära kontakt med vattnet. Öppna 
betade åkrar avbryts här och var av enbuskrika 
hagmarker med rik flora. Särskilt skall nämnas den 
fina hagmarken vid Tassbyn med sin mycket artrika 

grässvål. Här kan man bl.a. finna den mycket ovanliga 
fältgentianan som annars företrädesvis påträffas i 
slåtterängar. I betesmarkerna vid Tassbyn finns också 
ett gravfält från järnåldern. 

På en höjd söder om byarna ligger den lilla 
jordbruksfastigheten Tjärehjällen. De småskaliga 
odlingsmarkerna runt gården är mycket välskötta. I 
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miljön ingår förutom de små åkrarna även 
hackslåttpartier längs en äldre körväg, en liten 
slåttermad och en synnerligen vacker björkhage där 

arter som kattfot, slåttergubbe och nattviol sticker upp 
ur den täta, kortsnaggade grässvålen. 

 
 

 

60:2 
  Vårvik 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Förekomst av naturliga 
fodermarker. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Stor betydelse för friluftsliv och turism. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (2%). Övrig betesmark: 5 ha (10%). Åker: 20 ha (40%). 

Lagskydd: KML 4 kap, strandskydd, riksintresse F, NRL 2: 3.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Vårviks kyrka ligger på en liten ö i Västra Silen. Ön är 
förbunden med fastlandet via en vägbank. Från kyrkan 
har man en vacker utsikt ut över sjön. De öppna 
markerna på sluttningen ner mot stranden är 
betydelsefulla för upplevelsen av landskapet runt 

kyrkan.  
Strax norr om Vårvik ligger den lilla gården Tarsnäs 

med välhävdade åkermarker och en vacker hagmark 
ute på udden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vårviks kyrka den 23 september 1928. 
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60:3 
Stommen - Torrskog 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Välbevarad fornlämning i öppet, exponerat läge.  
• Lång agrarhistorisk kontinuitet. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 80 ha. Naturlig slåttermark: 0,5 ha (0,5%) Naturlig betesmark: 4ha (5%). 
Övrig betesmark: 5 ha (6%). Åker: 35 ha (44%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sambandet mellan den öppna odlingsbygden och kyrkan såsom sockencentrum är uppenbar vid Torrskog. 

 
Den kraftiga sluttningen ner mot Lelång består vid 
Torrskog av morän rik på finjord. Denna jordart har 
tidigt varit lämplig för uppodling, och landskapet 
kring Torrskog är en gammal odlingsbygd. Gårdarnas 
placering i sluttningen ner mot sjön är typisk för norra 
Dalsland. Från flera platser har man en vacker utsikt 
över Lelång.  

En stor del av de forna ängsmarkerna är igenväxta 

och huvuddelen av odlingsmarkerna utgörs av åkrar 
vilka hålls öppna som vall. Många års slåtter utan 
plöjning har gjort att åkermarkerna fått en delvis 
naturaliserad ängsflora.  

Betade hagmarker finns endast kring gården 
Stommen. Här återfinns också en liten hackslåttäng 
med fin hävdgynnad flora. 

 

 
60:4 

Liane 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 3 (N2 K2). 

Areal: 30 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha (5%). Övrig betesmark: 3 ha (10%). Åker: 15 ha (50%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Runt Liane finns ett småskaligt odlingslandskap med 
mindre åkrar omgivna av stenmurar. Centralt i 

området ligger en stor hagmark med ogödslad flora. 
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60:5 
Svarttjärn 

Urvalskriterier: • Skogsjordbruk av betydelse för den biologiska variationen i skogsbygd. • Stor betydelse för friluftsliv 
och turism. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 10 ha. Naturlig slåttermark: 0,1 ha (1%). Övrig betesmark: 2 ha (20%). Åker: 8 ha (80%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F, riksintresse N, NRL 2: 3.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Svärdlång är länets förnämsta exempel på en s.k. 
sprickdalsjö. Sjön omges av branta skogiga stränder 
och är Dalslands i särklass flitigast utnyttjade 
kanotvatten. Svarttjärn, som ligger vid den norra 

änden av sjön besöks av många kanotister på väg till 
eller från Svärdlång. Till skillnad mot det skogiga 
landskapet i övrigt finns här ett vackert öppet avsnitt 
med bebyggelse, små betade åkrar och en hagmark.  

 
 

 

60:6 
Gårdsjö 

Urvalskriterier: • Skogsjordbruk av betydelse för den biologiska variationen i skogsbygd. • Hagmarker och slåtteräng med 
rik, hävdgynnad flora. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig slåttermark: 0,9 ha (2%). Naturlig betesmark: 1,7 ha (3%).  
Övrig betesmark: 5 ha (10%). Åker: 18 ha (36%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F, NRL 2: 3.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Gårdsjö hör till kommunens mest avlägsna bygder. 
Byn ligger på en höjd med storslagen utsikt över Östra 
Silen. Odlingslandskapet består av vall och betade 
åkrar, men har också ett inslag av betade hagmarker. 

Kring Framgården hävdas fortfarande markerna 

genom lieslåtter. Kring huset och ladugården finns en 
fin hackslåttäng med typiskt slåttergynnade arter som  
t.ex. kattfot, svinrot, ormrot och darrgräs. 

I de östra delarna ligger en björkhage med rik 
förekomst av klasefibbla. 

 
 

 

60:7 
Alsbyn 

Urvalskriterier: • Rikt inslag av slåtterängar. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • 
Skogsjordbruk av betydelse för den biologiska variationen i skogsbygd. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 30 ha. Naturlig slåttermark: 1 ha (3%%). Naturlig betesmark:0,5 ha (2%). 
Övrig betesmark: 2 ha (7%). Åker: 15 ha (50%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
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Alsbyn ligger invid Bärsjön i kommunens nordöstra 
delar där landskapet annars huvudsakligen utgörs av 
skog och sjöar. Byn ligger med vacker utsikt över 
Bärsjön. I omgivningarna kring husen finns flera små 
slåtterängar bl.a. ett mycket vackert avsnitt kring en 
ladugård och jordkällare. Här återfinns en staggäng 
med den hotade arten granspira. Loppstarr, kattfot och 
klasefibbla är andra arter typiska för dalsländska 
hackslåttängar. Klasefibblan är tydligt anpassad till 
slåtterhävden, och är här mycket mera småvuxen än 

vad som är fallet i igenväxningsmiljöer. 
Ner mot sjön utbreder sig öppna åkermarker vilka 

väsentligt bidrar till landskapsbilden. Åkrarna utgörs 
huvudsakligen av flerårsvall som stundom börjat få 
naturaliserad ängsflora. Ner mellan åkrarna löper en 
liten gräsbevuxen väg som är den gamla förbindelsen 
med närmsta by Kallhem. Kanske kan den 
slåttergynnade ormroten som växer längs vägrenarna 
ses som ett tecken på att vägen har ett antal år på 
nacken. 
 

 

60:8 
Kaserna  

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker. • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Stor 
betydelse för friluftsliv och turism. • Skogsjordbruk av betydelse för den biologiska variationen i skogsbygd. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig slåttermark: 0,2 ha (1%). Naturlig betesmark: 1 ha (4%). 
Övrig betesmark: 4 ha (16%). Åker: 10 ha (40%). 

Lagskydd: Strandskydd. riksintresse N, riksintresse F, NRL 2: 3.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Kaserna ligger invid stranden av sjön Svärdlång, 
vilken är länets förnämsta exempel på en s.k. 
sprickdalsjö. Sjön som huvudsakligen omges av branta 
skogiga stränder är Dalslands i särklass flitigast 
utnyttjade kanotvatten. 

Odlingslandskapet kring Kaserna är småskaligt och 

området präglas av steniga, kuperade fårbetade 
björkhagar. Inslaget av betesmark är relativt stort för 
att vara i denna del av Dalsland där betesdjur oftast  
saknas. I såväl betesmarkerna som längs en slagen 
bred vägren återfinns en fin hävdgynnad flora med 
t.ex. darrgräs, jungfrulin, ormrot och kattfot. 

 
 

 

60:9 
Solvik 

Urvalskriterier: • Skogsjordbruk av betydelse för den biologiska variationen i skogsbygd. • Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 55 ha. Övrig betesmark: 3 ha (5%). Åker: 30 ha (55%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse F (delvis).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Kommunalt kulturmiljöprogram. 

 
I den dalsländska skogsbygden är det långt mellan 
jordbruken. Vid Solvik finns ett vackert odlingsstråk 
längs en liten dalgång med branta skogsklädda 

bergsidor. Det öppna landskapet utgör en tilltalande 
kontrast till den omgivande skogsterrängen. 
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60:10 
Lund 

Urvalskriterier: • Skogsjordbruk av betydelse för den biologiska variationen. • För Dalsland rik förekomst av 
kulturhistoriska odlingsspår. • Rik förekomst av hamlade träd. • Representativt odlingslandskap i lidläge. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 50 ha. Åker: 25 ha (50%). 

Lagskydd: Riksintresse F, NRL 2: 3. 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Baksidestexten till gula kartan. 

 
Lund är högt beläget i en brant nordostsluttning mot 
Svärdlång. Av odlingsmarkerna återstår endast åkrarna 
vilka slås som vall. I anslutning till dessa växer bl.a. 
ängsklocka vilken är vanligare längre norrut i landet. 
Den har troligen kommit hit med vallutsäde i början av 

1900-talet.  
Bebyggelsen som ligger på små terrasser är spridd 

utefter hela sluttningen. Hamlade träd, odlingsrösen 
och stenmurar utgör andra inslag i landskapet. 

 

 

 

60:11 
Bön - Edsviken 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Åkrar med hotade åkerogräs. 

Klassificering: 3 (N2 K2). 

Areal: 300 ha. Naturlig betesmark:0,5 ha (0%). Övrig betesmark: 15 ha (5%). Åker: 185 ha (62%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F, NRl 2: 3  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län.  

 
Ärtemarks kyrka ligger på en utskjutande udde i sjön 
Ärtingen. Närmast kyrkan är udden uppodlad, och 
man har en vacker utsikt över sjön och byn Bön på 
andra sidan. Odlingslandskapet är kuperat med öppna 
åkrar omväxlande med igenväxande hagmarker. 
Längre söderut ligger 

gården Näs på en udde i sjön och utgör ett markant 
inslag i landskapsbilden. 

Råglosta, ett åkerogräs som numera är i det närmaste 
utrotat, växer i åkrarna på ett flertal platser vid Bön. 
Bland annat hos Heimer Emanuelsson vid Bön som 
fortfarande handtröskar utsädet genom att slå det mot 
ladugårdsväggen.

 

 

60:12 
Djupviken 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. 

Klassificering: 2 (N1 K2). 

Areal: 30 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (17%). Övrig betesmark: 3 ha (10%). Åker: 11 ha (37%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F, NRL 2: 3.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
I sluttningen ner mot sjön Ärtingen vid Djupviken 
finns ett tilltalande odlingslandskap. Här finns öppna 
betade åkrar och björkhagar, men framförallt sätter 
enebackarna sin prägel på landskapet. Floran är rik 

och kalkgynnad. I betesmarkerna finner man en typisk 
vegetationstyp för fårbetade marker på kalkrik grund, 
där stagg, vildlin, ormrot och darrgräs utgör 
dominerande inslag. 
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60:13 
Laxarby 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Förekomst av naturliga 
fodermarker. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 400 ha. Naturlig slåttermark: 0,1 ha.  Naturlig betesmark: 6 ha (2%).  
Övrig betesmark: 20 ha (5%). Åker: 250 ha (63%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse F, NRL 2: 3 (delvis).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskap kring Laxarby kyrka. 
 
Området omfattar Laxarby sockens centrala delar. 
Från Laxarby kyrka och mot nordost sträcker sig ett 
vackert odlingsstråk mellan bergen. Öppna åkrar 
omväxlar med lövdungar, trädridåer och hagmarker på 
ett behagfullt sätt. 

Vid Kaserna finns en gravgrupp från järnåldern, 
kulturhistoriskt intressant bebyggelse, hagmarker och 
en liten hackslått med fin hävdgynnad flora.  

Söder om Laxarby kyrka ligger Närsbyn med 
odlingsmarkerna i en brant sluttning ner mot Laxsjön. 

 
 

 

60:14 
Baldersnäs 

Urvalskriterier: • Välbevarat herrgårdslandskap med en imponerande engelsk park. • Stor betydelse för friluftsliv och 
turism. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. 

Klassificering: 2-3 (N3 K1). 

Areal: 165 ha. Åker: 30 ha (18%). 

Lagskydd: Naturreservat, riksintresse K.  

Referenser: • Byggnadsinventering.  

 
Baldersnäs ligger på en halvö i södra delen av 
Laxsjön. Under 1800-talet omfattade herrgårdens stora 
parkanläggning 240 olika arter av träd och buskar. Där 
anlades även 15 km gångar, konstgjorda öar byggdes 
upp och grottor höggs ut i berget. Av denna 

anläggning återstår idag endast delar, men fortfarande 
är växlingen mellan öppna marker och lövlundar 
intressant och tilltalande.  

Baldersnäs är ett mycket omtyckt turist- och 
utflyktsmål. 
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Gammal karta över Baldersnäs ur "Svenska trädgårdskonsten". Stockholm 1930 -1931. 
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60:15 
Skärbo 

Urvalskriterier: • Mycket artrik flora. • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  
• Lövskogsrikt odlingslandskap. 

Klassificering: 2 (N1 K2). 

Areal: 15 ha. Naturlig betesmark: 10 ha (67%). Åker: 3 ha (20%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse N.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Baksidestexten till gula kartan. • Länsstyrelsens 
lövskogsinventering. • Naturinventering av Skärboområdet.  

 
I höjdområdena mellan Laxsjön och Tansjön 

dominerar barrskogar i ett kuperat landskap. Områdets 
intressanta geologi har givit upphov till ett stort antal 
naturtyper med en mosaik av magra 
hällmarkstallskogar, ängsgranskogar, rikkärr m.m. 

Vid Skärbo, i sluttningarna ner mot Stora 
Skärbotjärnet, finns ett område med kalkhaltig 
lerskiffer. Den rika berggrunden, vilken skapat 
förutsättningar för en frodig lövskogsvegetation, torde 
ha varit anledningen till att en bosättning, senare 
gårdsbildning, lokaliserades hit. Skärbo och andra 
högt belägna gårdar torde ursprungligen ha varit 
platser för fäbodar. Stora delar av området har tidigare 
varit ängsmarker tillhörande Baldersnäs bolag.  

Markerna kring gården betas numera av får. Helt 
öppna ytor består till största delen av gamla smååkrar 
med en relativt trivial och svagt gödselpåverkad flora. 
Jungfrulin, darrgräs och ormrot förekommer sparsamt. 
De öppna delarna avbryts av mindre träddungar och 
hassel-

buketter kring gamla odlingsrösen, vilket ger området 
ett tilltalande intryck.  

Längst i söder i en sluttning ner mot vägen finns ett 
område med hasselbuskar och enstaka asp. Mellan 
buskarna finns fortfarande kvar relativt öppen 
ängsmark. I fältskiktet är vegetationen högvuxen med 
arter som hundäxing, bergslok, klasefibbla, vårbrodd 
och hagfibbla. Efter viss röjning och återupptagen 
slåtterhävd skulle detta avsnitt kunna utgöra ett gott 
exempel på hur slåttermarkerna en gång gestaltat sig i 
Skärboområdet. 

På grund av den kalkrika berggrunden hyser hela 
området en rik flora. Av de mera typiska ängsväxterna 
kan nämnas Sankte Pers nycklar, darrgräs, ormrot, 
jungfrulin, klasefibbla och gullviva. 

I tätare lövdungar dominerar lundflora med bl.a. 
trolldruva, skogsbingel, tvåblad, blåsippa, vätteros 
m.m. I omgivningarna finns också rik ängsgranskog. 

Vid gården finns flera äldre byggnader. 

 
 

 

60:16 
Värnebo 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Representativt odlingslandskap för Dalslands skogsbygder. 

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 30 ha. Övrig betesmark: 4 ha (13%). Åker: 18 ha (60%). 

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Värnebo by och odlingsmarker ligger i ett för Dalsland 
typiskt lidläge. Den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen ligger spridd utefter den gamla byvägen. 
Odlingsmarkerna utgörs av åkrar kantade av lövskogar 
i en brant sluttning. Från de öppna markerna har man 
en vacker utsikt över det omgivande sjö- och 
skogslandskapet. Landskapets kvalitéer 
uppmärksammades redan av herrskapet på Baldersnäs, 
som stundtals hade picknick med häst och vagn till 

Värnebo. Idag är området betydelsefullt för 
friluftslivet, bl.a. genom att pilgrimsleden löper genom 
området. 

Området utgör ett representativt exempel på det för 
Dalsland typiska odlingslandskapet i lidläge. I den 
omgivande skogsbygden finns flera likvärdiga 
områden. Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen 
har varit utslagsgivande vid urvalet av Värnebo. 
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60:17 
Iväg 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet (delvis). • Rikligt med naturliga 
fodermarker. • Rikligt med fornlämningar i öppet, exponerat läge. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. 

Klassificering: 2 (N2 K1). 

Areal: 700 ha. Naturlig betesmark: 10 ha (1%). Övrig betesmark: 25 ha (4%). Åker: 300 ha (43%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram.• Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Sydväst om sjön Iväg finns ett omväxlande åker- och 
hagmarkslandskap med inslag av skogsdungar. 
Området har lång historisk kontinuitet som sträcker sig 
tillbaka till bronsåldern. Här finns rikligt med 
fornlämningar från såväl brons- som järnåldern. Idag 
återfinns gravarna ofta väl exponerade och vackert 
belägna i betade enbuskrika hagmarker vid t.ex. 
Nacken och Orsbyn.  

Särskilt utpräglat är landskapet vid Nacken där det 
stora antalet enebackar i förhållande till åkermarkerna 
på ett pedagogiskt sätt avspeglar förhållandet mellan 
åker och äng i det gamla bondelandskapet.  

Vid Tomten finns ett småskaligt odlingslandskap där 
markerna in i sen tid hävdats på traditionellt vis. 
Lieslåtter och skogsbete har varit naturliga inslag i 
jordbruket, och åkermarkerna har plöjts med häst. I 
betade hagmarker återfinns en fin hävdgynnad flora 
med bl.a. granspira. 

Hagmarker finns som tidigare nämnts också vid 
Orsbyn och Nacken, men markerna kring Fagersand 
måste också framhållas. De artrika välbetade 
gräsmarkerna som ligger så vackert i sluttningen ner 
mot sjön har både estetiskt och botaniskt stort värde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskapet vid Iväg är omväxlande med åkrar, hagmarker och lövdungar. 
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60:18 
Tisselskog 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. • Stor betydelse för friluftsliv och turism. • Rikligt med fornlämningar i öppet, exponerat läge. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 350 ha. Naturlig slåttermark: 2 ha (0,5%). Naturlig betesmark: 2,5 ha (0,5%).  
Övrig betesmark: 10 ha (3%). Åker: 150 ha (43%). 

Lagskydd: Riksintresse K, riksintresse F, NRL 2: 3, naturreservat, strandskydd.  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Tisselskog ligger centralt i det dalsländska 
sjölandskapet och passeras av många turister. Längs 
stranden på det uppodlade näset vid Högsbyn återfinns 
hällristningar från bronsåldern, en av Dalslands 
förnämsta turistattraktioner.  

Vid Häljebol ligger en betad hagmark med rik flora, 
men det uppodlade landskapet för övrigt 

utgörs av böljande kuperade åkermarker. En och 
annan granplantering stör den annars öppna och 
tilltalande landskapsbilden. 

Gullungebyn, eller Högen som den också kallas, 
bildar en bymiljö av i det närmaste oskiftad karaktär, 
som på ett väsentligt sätt bidrar till den tilltalande 
landskapsbilden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ute på det uppodlade näset vid Högsbyn finns hällristningar från bronsålder, Dalslands kanske förnämsta turistattraktion. 
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60:19 
Ramdalen 

Urvalskriterier: • Stor välhävdad hagmark med rik, hävdgynnad flora. • Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. • Mycket 
tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. 

Klassificering: 2 (N1 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (16%). Övrig betesmark: 5 ha (20%). Åker: 10 ha (40%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse N, riksintresse F, NRL 2: 3 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landskapet vid Ramdalen 
har stora naturvärden. 
 
Vid Råvarpens västra strand ligger byn Ramdalen. Här 
går lerskiffern i dagen vilket ger en kalkpåverkad flora 
i backar och på hällmarker. Det från 
naturvårdssynpunkt intressantaste området utgörs av 
en stor fårbetad öppen hagmark. På de torra markerna 
växer arter som gullklöver, harklöver, vildlin, kattfot 

m.fl. I omgivningarna finns rika ädellövskogar. 
Området hyser en mycket intressant 
landmolluskfauna. 

I Ramdalens by ingår ett flertal äldre byggnader bl.a. 
en skolbyggnad och lärarbostad från 1870talet. 

 

 

 

60:20 
Vättungen 

Urvalskriterier: • Kulturhistoriskt värdefull säterimiljö. • Mycket gamla och grova lövträd. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 55 ha. Övrig betesmark: 15 ha (27%). Åker: 18 ha (33%). 

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. 

 
Vättungens säteri har genom århundraden varit den 
dominerande egendomen i Bäcke socken såväl genom 
sin storlek som genom ägarnas maktställning. Under 
medeltiden tillhörde Vättungen Vadstena kloster. Från 
det att brukspatron Uggla förvärvade egendomen år 
1760 kom gården fram till 1900-talet att vara 
förknippad med järnbruksdriften vid Bäckefors bruk. 

Gården är belägen på en höjd strax väster om 
Bäckefors lasarett. Fram till gårdsbyggnaden leder en 
allé. Mangården är omgiven av en 
trädgårdsanläggning med ädellövträd och gångar. 
Väster om bebyggelsen utbreder sig ett åkerlandskap 
av det mera ordinära slaget. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
     
1 Alsbyn 3 Björkhage 2 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
2 Tassbyn 1 Öppen hagmark 2 ha 
   Björkhage 0,25 ha 
3 Gummenäs 2 Björkhage 2 ha 
   Annan öppen äng 0,3 ha 
4 Tjärehjällen 1 Björkhage 1,5 ha 
   Öppen hagmark 0,25 ha 
   Hackslått 0,25 ha 
   Slåtterkärr 0,1 ha 
5 Ödegården 2 Öppen hagmark 2,5 ha 
   Träd och buskbärande äng 0,5 ha 
6 Tömte 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
7 Liane 2 Öppen hagmark 1,5 ha 
8 Herrenäs 3 Öppen hagmark 1 ha 
   Björkhage 1,5 ha 
9 Kaserna 2 Björkhage 0,9 ha 
   Hackslått 0,2 ha 
10 Alsbyn 1 Hackslått 1 ha 
   Björkhage 0,5 ha 
11 Gårdsjö 2 Hackslått 0,5 ha 
12 Gårdsjö 2 Björkhage 0,9 ha 
13 Suled 3 Blandlövhage 0,8 ha 
14 Solsjöbodane 3 Hackslått 0,4 ha 
15 Sannerud 2 Öppen hagmark 0,3 ha 
16 Hemmanet 2 Hackslått 0,3 ha 
17 Kaserna 2 Öppen hagmark 2 ha 
   Hackslått 0,1 ha 
18 Djupviken 2 Annan Träd och buskbärande hagmark 2 ha 
   Björkhage 3 ha 
19 Bratterud 2 Björkhage 1,5 ha 
20 Krommenäs 3 Björkhage 2,5 ha 
   Blandlövhage 1 ha 
21 Norra Eke 2 Öppen hagmark 1 ha 
22 Skärbo 2 Blandlövhage 9,8 ha 
23 Hällan 3 Blandlövhage 2,4 ha 
24 Nacken 2 Ekhage 0,8 ha 
   Björkhage 3,4 ha 
25 Orsbyn 2 Björkhage 3,4 ha 
26 Fagersand 2 Öppen hagmark 0,9 ha 
27 Björke 2 Björkhage 5,1 ha 
28 Huken 2 Öppen hagmark 0,7 ha 
29 Häljebol 2 Blandlövhage 1,1 ha 
30 Högsbyn 2 Annan öppen äng 2 ha 
31 Tomten 2 Björkhage 1 ha 
   Öppen hagmark 1,5 ha 
32 Asketveten 3 Björkhage 0,5 ha 
33 Klockaregården 3 Björkhage 5 ha 
34 Böbäcken 3 Björkhage 2 ha 
35 Ramdalen 2 Björkhage 4,5 ha 
36 Randalen 3 Hackslått 0,2 ha 
37 Ödebyn 2 Björkhage 1,6 ha 
Ö1 Båtviken 3 Hackslått 0,3 ha 
Ö2 Styggebro 3 Hackslått 0,1 ha 
Ö3 Bäcken 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,1 ha 
Ö4 Gullbrandsbyn 3 Öppen hagmark 0,8 ha 
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Ö5 Stommen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
Ö6 Bön 3 Björkhage 1 ha 
Ö7 Tarsnäs 3 Björkhage 1 ha 
Ö8 Krokane 3 Mosaik  20 ha 
Ö9 Svarttjärn 3 Annan öppen äng 0,1 ha 
Ö10 NV om Nolgården 3 Hackslått 0,2 ha 
Ö11 Nolgården 3 Hackslått 0,3 ha 
Ö12 Gårdsjö 3 Björkhage 0,8 ha 
Ö13 Suledsälven 3 Öppen hagmark 0,4 ha 
Ö14 Kasen 3 Annan öppen äng 0,2 ha 
Ö15 Översidan 3 Björkhage 2,5 ha 
Ö16 Tormansbyn 3 Björkhage 0,5 ha 
Ö17 Brokasen 3 Björkhage 1 ha 
Ö18 Skårdalen 3 Björkhage 2,2 ha 
Ö19 Glumserudskasen 3 Annan öppen äng 0,7 ha 
Ö20 Häljebol 3 Björkhage 0,4 ha 
Ö21 Ryssebråten 3 Björkhage 1,2 ha 
Ö22 Kårud 3 Blandlövhage 2,2 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

175 Gummenäs Hällkista 

 
 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1.  Högelund. Utsiktsplats. 
2.  Gottarsbyn. Särskilt värdefull bebyggelsemiljö.  
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Borås kommun 

83:1 
Borgstena 

Urvalskriterier: • Förekomst av stor naturlig fodermark. • Välbevarade fornlämningar/fornåkrar i öppet, exponerat läge. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 100 ha. Naturlig betesmark: 16,5 ha (17%). Övrig betesmark: 5 ha (5%). Åker: 25 ha (25%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Underlagsmaterial för översiktsplan. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Norr om Borgstena kyrka utbreder sig ett omväxlande 
odlingslandskap med åkrar och betesmarker. Störst 
intresse tilldrar sig en stor betesmark med 
utmarkskaraktär. Området är varierat, med öppna 

gräsytor omväxlande med enbuskbevuxna partier. 
Området hyser bl.a. ett stort gravfält från järnåldern 
som ligger väl exponerat i den betade marken. 

 
 

83:2 
 Örlanda 

Urvalskriterier: • Välbevarad radby. • Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 55 ha. Naturlig slåttermark: 0,3 ha (0,5%) Naturlig betesmark: 2,5 ha (5%). Övrig 
betesmark: 5 ha (9%). Åker: 30 ha (55%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kommunal översiktsplan. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Örlanda ligger utmed ett stråk, med omväxlande 
öppna odlingsmarker och skog, mellan Borgstena och 
Fristad. Bebyggelsen vid Örlanda utgörs av en radby 
med äldre bebyggelse. Den gamla byvägen löper fram 
mellan husen som ligger tätt tillsammans. Mellan 

bebyggelsen och stora vägen finns steniga kultiverade 
betesmarker med ett varierat trädinslag av äldre ekar, 
rönnar och björkar. Norr om byn invid vägen ligger ett 
fornvårdsområde samt en ekhage, vilka bl.a. hyser ett 
gravfält från järnåldern med rösen och en domarring. 

 
 

83:3 
Uddetorp 

Urvalskriterier: • Lövskogsrikt odlingslandskap • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling • 
Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 80 ha. Övrig betesmark: 10 ha (12,5 %). Åker: 20 ha (25 %). 

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Gården Uddetorp ligger i ett vackert höjdläge med 
utsikt över det omgivande landskapet. Kring gården 
finns öppna betesmarker, hagmarker och lövskogar. 
Tätt trädskikt och kultivering har tyvärr slagit ut 
huvuddelen av den naturliga floran, men de lövrika 
hagarna har ändå stort värde för landskapsbilden och 

är av betydelse för den biologiska variationen. I en av 
hagmarkerna finns en fornlämning. Utmed vägen löper 
mäktiga och välbyggda stenmurar, och upp mot 
gården står en allé med hamlade askar. Gården har 
kulturhistoriskt värde. 



 

62 

83:4 
Gåshult 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Rikligt med naturliga fodermarker. • 
Förekomst av hotad naturtyp.  

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig slåttermark: 0,5 ha (2%). Naturlig betesmark: 7 ha (28%). Åker: 7 ha (28%). 

Rödlistade arter: Fältgentiana (4), ljungögontröst (4).  

Lagskydd: Riksintresse N.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. •  Underlagsmaterial för översiktsplan.  

 
Gården Gåshult ligger i de barrskogsklädda 
höjdområdena norr om Kulsjön. Runt gården finns ett 
stort inslag av varierande hagmarker. Små åkrar, 
stenmurar, odlingsrösen och hamlade träd är andra 
inslag som bidrar till att ge odlingslandskapet en 
ålderdomlig karaktär. 

Betesmarken intill uppfarten till gården är helt 
ogödslad, välbetad och öppen. Marken är fuktig och 
sluttande. Genom att djuren släpps in på betesmarken 
först sent under sommaren efterliknas den gamla 
slåtterhävden. Växterna hinner blomma och sätta frö 
innan de betas av. Marken är utan tvekan en av de 

mest artrika betesmarkerna i länet. 
I Gåshults betesmarker och hackslåttäng återfinns en 

stor mängd numera ovanliga arter. Först bör nämnas 
späd ögontröst, ljungögontröst och fältgentiana. 
Dessutom växer här slåttergubbe, svinrot, slåtterfibbla, 
vildlin, ängsstarr, kattfot, ormrot, låsbräken m.fl. 

Tack vare brukarens arbete och stora intresse har ett 
stycke levande kulturhistoria och många sällsynta arter 
fått leva kvar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppen artrik betesmark vid Gåshult. 
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83:5 
Vänga 

Urvalskriterier: • Karaktäristiskt och välbevarat skifteslandskap med välbevarade stenmurar. • Förekomst av fornåkrar och 
hålväg. • Äldre bebyggelsemiljö i radby. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 275 ha. Naturlig betesmark:0,5 ha (0%). Övrig betesmark: 30 ha (11%). Åker: 150 ha (55%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: •  Underlagsmaterial för översiktsplan. • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs 
län. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Byarna Vänga, Vängtorp och Rubbe ligger på en 
långsträckt drumlin, som till övervägande delen odlats 
upp. Landskapet är i många stycken karaktäristiskt för 
uppodlade åsryggar. Bebyggelsen ligger på rad utefter 
åsens krön, och vällagda stenmurar avgränsar de 
långsmala ägorna. Vid Vänga ligger bebyggelsen 
utefter den gamla byvägen ("Vängagatan") som här 
kantas av stenmurar på ömse sidor. Byvägen ansluter i 

öster till en hålväg med ännu äldre ursprung. 
Vid Stommen finns en delvis igenväxande hagmark 

med fornåkrar. Också detta ett typiskt drag för 
drumliner. De lätta jordarna var ofta lämpliga för de 
tidiga jordbrukarna varför det inte är ovanligt att man 
återfinner fornåkrar i anslutning till dessa. 

I nordost kring Säveån och Vänga damm finns stora 
områden med övergivna slåttermader. 

 
 

 

83:6 
Gantarås 

Urvalskriterier: • Förekomst av hotad naturtyp. • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Rikt 
inslag av slåtterängar.  

Klassificering: 1,2 (N1 K2). 

Areal: 115 ha. Naturlig slåttermark: 2 ha (2%). Naturlig betesmark: 6 ha (5%). 
Övrig betesmark: 30 ha (26%). Åker: 40 ha (35%). 

Rödlistade arter: Granspira (4). 

Lagskydd: Riksintresse N.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  
•  Underlagsmaterial för översiktsplan.  

 
Gårdarna på Gantarås ligger högt belägna i ett svagt 
sluttande backlandskap omgivet av barrskogar. 
Gårdsmiljöernas omgivningar är mycket tilltalande 
med flera större och mindre odlingsrösen och 
stenmurar. Intill vägen som passerar förbi gårdarna 
växer flera mycket grova askar, vilka bär spår av 
hamling. Intill husen ligger flera hackslåttängar, och i 
omgivningarna finns vackra välbetade hagmarker. 

Gantarås omnämndes första gången i en tiondelängd 
från 1546. Enligt den första kartan från 1856 utgjordes 
en stor del av gårdens gärden av lågproduktiva 
myrmarker och hedar. Många av dagens åkrar var då 
också ängsmark. Att hackslåttängarna på Gantarås fått 
leva kvar kan kanske delvis förklaras av att de skulle 
behöva röjas på mängder med sten för att bli tjänliga 
som åker. Numera slås Gantarås slåtterängar i 
samband med en årlig slåtterkurs som brukar hållas 
varje år i månadsskiftet juli - augusti. 

Hackslåttängarna vid Gantarås hyser en rik flora 
typisk för kontinuerligt slagna ängar. Ett 
karaktäristiskt drag är den stora artrikedomen 

där ingen växt är dominerande. Sommarfibbla, 
slåtterfibbla, ängsstarr, loppstarr, granspira, 
slåtterblomma och darrgräs är några av de arter som 
växer i ängarna. Bland rariteterna kan nämnas späd 
ögontröst vilken omedelbart kommer att försvinna om 
den årliga slåterhävden upphör.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loppstarr. 
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83:7 
Vemmenhult 

Urvalskriterier: • Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Odlingslandskap med rikt inslag av kultiverade 
betesmarker och betespräglade lövskogar. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 260 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (2%). Övrig betesmark: 65 ha (25%). Åker: 80 ha (31%). 

Lagskydd: Riksintresse N (delvis). 

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
•  Underlagsmaterial för översiktsplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stenbunden betesmark i vinterskrud vid Vemmenhult. 
 
Vemmenhult och Lövås ligger i ett kuperat 
lövskogsrikt landskap med stort inslag av betesmarker. 
Flera av betesmarkerna innehåller rikligt med 
odlingsrösen. Kring husen och i kanten av åkrarna 

växer hamlade gamla askar och grova sparbanksekar. 
Söder om vägen ligger en betad hagmark med inslag 
av naturligt hävdgynnad flora. 

 
 

83:8 
Aplakulla - Hjortsberg 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Rikligt med naturliga 
fodermarker. 

Klassificering: 2-3 (N3 K2). 

Areal: 350 ha. Naturlig betesmark: 10,5 ha (3%). Övrig betesmark: 50 ha (14%). Åker: 155 ha (44%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Vid Hjortsberg finns en tydligt markerad uppodlad 
dalgång med åkrar och betesmarker. Den lilla byn 
Aplakulla ligger på en bergkulle längs den norra sidan 
av dalgången. Husen omges av hagmarker och 
hamlade lövträd i de branta sluttningarna ner mot 
dalen. 

Hagmarker med inslag av naturligt hävdgynnad flora 
återfinns också kring Ekhaga och Klinten. Vid det 
senare området finns en vacker öppen betesmark med 
inslag av arter som ängsstarr, slåttergubbe, kattfot och 
darrgräs. 
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83:9 
 Arta 

Urvalskriterier: • Förekomst av hotad naturtyp. • Karaktäristiskt och välbevarat skifteslandskap. • Lång agrarhistorisk 
kontinuitet. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 135 ha. Naturlig betesmark: 9 ha (7%). Övrig betesmark: 15 ha (11%). Åker: 60 ha (44%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Landskapet kring Arta är ett typiskt skifteslandskap 
med raka vällagda stenmurar som avgränsar åkrarna, 
vilka avbryts av betade glesa björkdungar. Områdets 
intressantaste del utgörs utan tvekan av ett stycke 
bevarad ljunghed. Denna ljunghed är en av länets enda 
kvarvarande ljunghedar, och ligger dessutom i naturlig 
anslutning till dagens odlingslandskap. Vegetationen 
är karaktäristisk med ljung, slåttergubbe, svinrot, 
backtimjan och nattviol. Genom heden löper en 

synnerligen väl markerad hålväg med ett flertal 
gravrösen på ömse sidor vilket belyser att området 
varit betydelsefullt redan under förhistorisk tid.  

Ytterligare fornlämningar återfinns i den stora 
betade ekskog och ekhage som ligger norr om 
Svenstorp. Söder om gården Svenstorp finns mycket 
vackra och vällagda stenmurar kring några 
betesmarker med stora odlingsrösen och hassel-
buketter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljunghed med gammal hålväg vid Ljungagården. 
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83:10 
Längjum - Råstorp 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga betesmarker. • Rikt fornlämningsbestånd i betesmarker. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 200 ha. Naturlig betesmark: 25 ha (13%). Övrig betesmark: 10 ha (5%). Åker: 100 ha (50%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
•  Underlagsmaterial för översiktsplan.  

 
Vid Ledsgården ligger en kulle med ett vackert röjt 
ekbestånd. Beståndet har viss hagmarkskaraktär och är 
av stort värde för landskapsbilden. På kullen finns 
dessutom terrasserade fornåkrar och järnåldersgravar. 
Ett flertal tydliga fornlämningar återfinns spridda i det 
omgivande odlingslandskapet, inte sällan väl 
exponerade i öppna betesmarker. 

Från Ledsgården och österut löper en lång och 
mycket välbevarad fägata. 

Betesmarker av skiftande karaktär sträcker sig från 
ekkullen såväl söderut som norrut, samt återfinns vid 
Västergården och Storegården. I en åkerkant norr om 
Ledsgården förekommer den för regionen sällsynta 
majvivan. Området har sedan lång tid stått under 
igenväxning, men slåtterhävd av området kommer att 
återupptas under 1992. I en betesmark längst i norr har 
brudsporre påträffats. 

Odlingslandskapet för övrigt utgörs däremot av 
relativt stora brukade åkrar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glest, betat ekbestånd vid Ledsgården. 
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83:11 
   Tärby 

Urvalskriterier: • Kyrkomiljö med kulturhistoriskt intressant bebyggelse. • Förekomst av naturliga fodermarker. • 
Välbevarade fornlämningar i öppet, exponerat läge. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 160 ha. Naturlig betesmark: 6,5 ha (4%). Övrig betesmark: 10 ha (6%). Åker: 75 ha (47%). 

Lagskydd: KML 4 kap.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Underlagsmaterial för översiktsplan. • Länsstyrelsens 
lövskogsinventering.  

 
Markerna kring Tärby kyrka utgörs av ett småkuperat 
och småskuret jordbrukslandskap med åkrar 
betesmarker och skogsdungar. Området innehåller ett 
flertal fornlämningar. Bakom kyrkan ligger två betade 

kullar med ett stort antal vackra järnåldersgravar. I 
några hagmarker i den södra delen växer bl.a. 
backtimjan. 

 
 

 

83:12 
   Hedared 

Urvalskriterier: • Karaktäristiskt och välbevarat skifteslandskap med vällagda stenmurar. • Förekomst av hotad naturtyp. • 
Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 200 ha. Naturlig slåttermark: 0,3 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (3%).  
Övrig betesmark: 20 ha (10%). Åker: 85 ha (43%). 

Lagskydd: KML 4 kap.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. •  Underlagsmaterial för översiktsplan.  

 
Markerna kring samhället Hedared är öppna. 
Landskapsbilden domineras av de många åkrarna, 
vilka ofta avgränsas av stenmurar. Kring Risa finns 
vackra hagmarker och mindre avsnitt som fortfarande 
slås med lie, bl.a. ett litet slåtterkärr. I slåttermarkerna 

påträffas en rik flora med nålstarr, ängsstarr, 
ängsklocka, smörbollar, slåttergubbe, svinrot m.fl. 

Invid Hedareds samhälle står landets enda bevarade 
stavkyrka. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hedareds stavkyrka. Bilden 
tagen ca 1915. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

68 

83:13 
   Mölarp 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket artrik flora. • Förekomst av hotad naturtyp. • Stor betydelse 
för friluftsliv och turism. • Förekomst av fornlämningar i öppet, exponerat läge. • Lång agrarhistorisk kontinuitet.  

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 10 ha. Naturlig slåttermark: 3,5 ha (35%). Åker: 2 ha (20%). 

Lagskydd: Riksintresse N, naturreservat.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Underlagsmaterial för 
översiktsplan. • Västkuststiftelsen. 1990: Mölarp. (Broschyr).  

 
Gården Mölarp är omnämnd i Skara Stifts Jordebok av 
år 1540. Den benämndes då Mölatorp. Kvarnen har 
varit i bruk ända in på 1960-talet och har sedan 
renoverats. Numera förvaltas den av Fristad 
Naturskyddsförening och Hembygdsförening. 
Kvarnen ingår som en viktig del i den vackra miljön 
kring Mölarp. 

Mölarps ö omges på bägge sidor av Viskan som här 
har en strid ström med flera forsar. Ån omges av en 
lummig lövvegetation, och vid kvarnen finns det 
gamla kvarnfallet kvar. 

Själva ön hävdas idag som slåtteräng. Några enstaka 
hamlade askar ingår i miljön. Floran är mycket rik. 
Vid en inventering som genomfördes 1985 räknades 
över 250 arter på ön. Då inkluderades även den 
lundartade vegetationen längs åns stränder. Bland 

slåtter- och betesgynnade arter kan t.ex. nämnas 
darrgräs, vårfingerört, klasefibbla, sommarfibbla, 
backtimjan, backstarr, vårstarr, låsbräken, jungfrulin, 
gullviva, backskafting och backsippa. Växterna i 
slåtterängen bildar en vegetationstyp som brukar 
benämnas örtrik ängshavretorräng och som är relativt 
ovanlig i länet.  

Ett ovanligt inslag i floran är några exemplar av 
silvertistel. Silvertisteln hör egentligen hemma i 
alperna och har troligen kommit hit med förorenat 
spannmål under kriget. 

Strax sydöst om ön, i anslutning till en mindre åker 
finns flera fornlämningar. Särskilt att lägga märke till 
är en hällkista, vanligen kallad "Kungagraven" och ett 
förhistoriskt gravfält med ca 15 gravanläggningar. 

Hela området är ett mycket omtyckt utflyktsmål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En av länets största slåtterängar ligger på Mölarps ö. 
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83:14 
Värnahult 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig betesmark: 13 ha (32%). Övrig betesmark: 2 ha (20%). Åker: 3 ha (20%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Värnahult är en liten skogsgård som ligger enskilt och 
omgiven av vidsträckta barrskogar. Här finns också 
två torp, Värnasjöhult och Myrås. Gårdsmiljön kring 
Värnahult är väl bevarad med flera äldre byggnader, 
bl.a. en gammal smedja som fortfarande används. Upp 
mot skogskanten står en gammal sommarladugård som 
förr användes när djuren gick på bete i skogen. På 
gårdsplanen växer en hög lönn som klippts till en 
konisk och särpräglad form. 

Odlingsmarkerna utgörs huvudsakligen av mindre 
åkrar som utnyttjas för slåtter eller bete. Långvarig 
slåtter och frånvaro av gödsel och bekämpningsmedel 
har bidragit till att en naturlig ängsflora med t.ex. 
rotfibbla och ängsskallra börjat vandra in på de forna 
åkrarna. Mellan åkermarkerna finns en mosaik av små 
skogsdungar och fragment av naturlig fodermark där 
bl.a. granspira växer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ängsskallran växer rikligt på Värnahults vallar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hövändare och höräfsa vid Värnahult. 
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83:15 
   Holmåsa 

Urvalskriterier: • Variationsrikt odlingslandskap med flera naturliga fodermarker. • Förekomst av hotade naturtyp, 
vegetationstyp och art.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 110 ha. Naturlig slåttermark: 0,1 ha . Naturlig betesmark: 7,5 ha (7%).  
Övrig betesmark: 25 ha (23%). Åker: 30 ha (27%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Holmåsa by ligger på en höjd ovanför det omgivande 
odlingslandskapet. I miljön kring byn ingår flera 
hamlade askar och lindar. I omgivningarna finns ett 
vackert öppet odlingslandskap som karaktäriseras av 
öppna åkrar, stenmurar och ett stort antal gallrade 
lövskogsdungar.  

Centralt i området ligger en betad hagmark som i 
öppna partier hyser en stagghed. Staggheden har en 
typisk, men idag sällsynt flora, med granspira, hedsäv 
och borsttåg. Vid Lillasjön norr om Holmåsa by finns 
betade sötvattenstrandängar. I de blöta delarna av 
området påträffas kärrull, gräsull och tätört. I områdets 
östra del finns en liten lieslagen vägren med fin 
slåttergynnad flora. 

 
 

83:16 
   Gingri 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Odlingslandskap som genom sin 
öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska former. • Välbevarade fornlämningar i öppet, exponerat läge. 

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 650 ha. Naturlig slåttermark: 0,5 ha. Naturlig betesmark: 6,5ha (1%).  
Övrig betesmark: 50 ha (8%). Åker: 475 ha (73%). 

Rödlistade arter: Granspira (4). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K, riksintresse N, naturreservat (Kröklings hage).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
•  Underlagsmaterial för översiktsplan. • Gingri - Mölarp naturinventering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsikt från Gingri. 
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Gingri by är belägen på en hög drumlinrygg med 
markerat läge i landskapet. Odlingslandskapet består 
främst av betade och brukade åkrar. Med några 
undantag är hagmarkerna endera gödselpåverkade 
eller igenväxta till lövskogar som dock hyser en rik 
lundflora. 

En stor attraktion vid Gingri är utan tvekan den vid-
underliga utsikten österut mot Varnumsjöarna.  

Området är geologiskt mycket intressant. När 
inlandsisen drog sig tillbaka uppdämdes framför 
isranden en issjö kallad Toarps issjö. Issjön 
avtappades senare i flera omgångar ner i nuvarande 
Öresjö. I samband med avtappningarna bröt vattnet 
genom drumlinen och bildade djupa tappningsrännor, 
som fortfarande finns kvar som övertvärande 
dalgångar. Flera av de gamla rännorna är idag täckta 
av lövskog medan några utnyttjas som betesmarker 
varvid den intressanta geologin framhävs.  

Inom ett ganska begränsat område från Bredgården 
till kyrkogården finns lämningar som visar på ett 
kontinuerligt utnyttjande från bronsåldern fram till 
idag. I åkerkanten vid Bredgården ligger ett stort 
bronsåldersröse. Några hundra meter västerut ligger ett 
gravfält från järnåldern i omedelbar anslutning till den 
gamla kyrkogården. Det senare speglar på ett peda-
gogiskt sätt förhållandet att man ofta anlade de 

kristna kyrkogårdarna i anslutning till de gamla 
gravplatserna. 

Det bör poängteras att naturvärdena kring Gingri 
inte i första hand är knutna till odlingslandskapet utan 
snarare till de rika lövskogsmiljöerna. Små avsnitt 
med naturlig fodermark med opåverkad flora finns 
dock vid Gunnarp, Nedre Bosgården och i Kröklings 
hage Längs ån vid Sågfallet finns en betad strandäng.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stort bronsåldersröse, bevuxet med ekar vid Bredgården. 

 

 

83:17 
Rångedala - Finnekumla 

Urvalskriterier: • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling.  
• Välbevarad radby av oskiftad karaktär. • Lövskogsrikt odlingslandskap med god förekomst av naturliga fodermarker. • 
Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. 

Klassificering: 2-3 (N2 K1). 

Areal: 350 ha. Naturlig betesmark: 27,5 ha (8%). Övrig betesmark: 25 ha (7%). Åker: 175 ha (50%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), KML 4 kap.  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
•  Underlagsmaterial för översiktsplan.  

 
Från Rångedala till Finnekumla sträcker sig en tydligt 
markerad åsrygg. Med undantag för trädgårdsodlingar 
i den södra delen har odlingslandskapet längs åsen i 
stora drag bibehållit en ålderdomlig karaktär. Här 
finns flera välhävdade ek- och björkhagar, ofta 
belägna på mindre grusavlagringar. Söder om 
Rångedala finns en stor öppen betesmark med 
utmarkskaraktär. 

Några av betesmarkerna hyser en fin kalkgynnad 
flora med bl.a. brudbröd, backtimjan och rödkämpar. 
Även mer sällsynta arter har noterats som t.ex. 
vårfingerört och backskafting. 

Odlingsmarkerna är mycket rika på kulturhistoriska 
spår. Flera betesmarker hyser rikligt med 

odlingsrösen, vilka kan misstänkas vara mycket 
gamla. Oregelbundna stenmurar löper kors och tvärs 
igenom landskapet. Ett flertal fägator finns inom 
området. Hålvägar, fornåkrar och fornlämningar 
antyder att det rör sig om en mycket gammal 
kulturbygd. Kring Finnekumla by, där vägen löper 
fram tätt inpå husen, har bebyggelsen radbykaraktär. 

Från Backagården har man en storslagen utsikt över 
Varnumssjöarna mot norr. Mellan dessa och 
Finnekumlaåsen ligger de s.k. Sörgårdsmaderna, sent 
uppodlade åkermarker som vunnits genom 
sjösänkning. Åt väster utbreder sig Gingri mader. 
Odlingsmarkerna på Sörgårdsmaderna och Gingri 
mader är betydelsefulla för fågellivet i området. 
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83:18 
Härskogen 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rik förekomst av kulturhistoriska 
odlingsspår. • Rikligt med naturliga fodermarker. • Rik förekomst av hamlade träd. 

Klassificering: 1-3 (N1 K2). 

Areal: 300 ha. Naturlig slåttermark: 1,3 ha (0,3%). Naturlig betesmark: 24 ha (8%).  
Övrig betesmark: 75 ha (25%). Åker: 100 ha (33%). 

Rödlistade arter: Fältgentiana (4), granspira (4).  

Lagskydd: Riksintresse F. 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Området ligger i den nordvästra delen av kommunen i 
Härskogens stora skogsområde. I det vidsträckta 
skogsområdet finns ett antal gårdar och mindre byar 
med synnerligen välbevarade och välskötta 
odlingsmarker. Kring gårdarna omväxlar välhävdade 
hagmarker med små åkrar och lövdungar. 

Särskilt karaktäristiskt är den stora andelen 
hagmarker vilka ofta pryds av gamla, hamlade askar. 
Vid Fagerhult finns en stor ekhage där träden 
stamkvistats på traditionellt sätt så att ljusinsläppet till 
marken ökar. I många fall hyser gräsmarkerna en fin, 
naturligt hävdgynnad flora med arter som kattfot, 
granspira, slåttergubbe, slåtterfibbla, svinrot och 
darrgräs. 

Vällagda stenmurar, som vid t.ex. Holmared antar 
väldiga proportioner, utgör andra karaktäristiska 
inslag.  

Landskapet kring Tubbared uppvisar ett stort antal 
odlingsspår. Hundratalet odlingsrösen syns i en 
mosaik tillsammans med smååkrar och lövrunnor. 

I det ålderdomligt präglade landskapet kring 
Baggården vid Morjhult återfinns en av länets finaste 
slåtterängar. Ängen ligger i en fuktig sluttning med 
enstaka träd. Grässvålen utgörs av en mycket artrik 
svinrotäng. Av de närmare hundratalet växter som 
växer i ängen skall fältgentiana och späd ögontröst 
framhållas. Detta är arter som för mindre än hundra år 
sedan var allmänna över hela landet, men som idag 
hotas av utrotning.  

Vid Tolla finns ytterligare en slåtteräng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slåtter vid Baggården, Morjhult. 
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83:19 
Sörbo - Brämhult 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  
• Förekomst av naturliga fodermarker. • Stor betydelse för närrekreation. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 150 ha. Naturlig betesmark: 7 ha (5%). Övrig betesmark: 7 ha (5%). Åker: 75 ha (50%). 

Referenser: • Underlagsmaterial för översiktsplan. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering.  

 
Brämhults kyrka och bygden runt den ligger högt och 
med utsikt åt sydväst. Landskapet mellan Brämhult 
och Sörbo är tilltalande med björk- och ekhagar, 

stenmurar, öppna betesmarker och små vägar. Längs 
vägen vid Brämhult växer en rad med mycket gamla 
almar. 

 
 

 

83:20 
Gesebol - Lindedalen 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet (Lindedalen). • Förekomst av strandängar 
och välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 150 ha. Naturlig betesmark: 6,5 ha (4%). Övrig betesmark: 25 ha (17%). Åker: 55 ha (37%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Byn Gesebol vid nordöstra stranden av Gesebols sjö är 
delad i två hälfter genom Gesebolsån. Den slingrande 
ån omges av breda starrmader, som närmare sjön 
övergår i myrmarker. Den så kallade Bastumaden har 
tidigare utnyttjats för slåtter men hålls idag öppen 
genom bete. Dessa betade strandängar är av stor 
betydelse för fågellivet och enligt uppgift skall 

enkelbeckasin och ljungpipare häcka inom området. 
I skogsmarken strax norr om Gesebol vid 

Lindedalen ligger två gårdar väl samlade på en höjd. 
Husen omges av hamlade träd och stora ekar. I 
sluttningarna syns små terränganpassade åkrar och 
vackra, trädbevuxna hagmarker med rik flora. 

 
 

 

83:21 
Nolåns dalgång 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 900 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha Övrig betesmark: 50 ha (6%). Åker: 700 ha (78%). 

Lagskydd: KML 4 kap.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
•  Underlagsmaterial för översiktsplan.  

 
Nolån är ett av tillflödena till Storån som så 
småningom rinner ut i Lygnern. Längs dalgången syns 
ett öppet, tilltalande, böljande och småkuperat 
odlingslandskap. Åkrarna, vilka till stor del utnyttjas 
som betesmark omväxlar med lövdungar och smala 

buskridåer. Längs dalens botten slingrar ån fram 
omgiven av lövvegetation. Bebyggelsen ligger 
upptryckt efter dalgångens västra sida på ett sätt som 
är karaktäristiskt  för denna typ av odlingsbygder. 
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83:22 
Rölle - Säggryd 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Förekomst av hotad naturtyp. •  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 90 ha. Naturlig slåttermark: 1 ha (1%). Naturlig betesmark: 9ha (10%).  
Övrig betesmark: 10 ha (11%). Åker: 30 ha (33%). 

Lagskydd: Naturvårdsområde.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Den som passerar förbi Rölle längs bilvägen 
reflekterar säkert över det vackra landskapet. De 
extremt blockrika markerna och de vackra öppna 
ekhagarna utgör ett vackert ansikte ut mot vägen. 

De som stannar till en stund och vandrar längs 
sjuhäradsleden kommer att finna ett av kommunens 
mest värdefulla odlingslandskap. Vackra välbetade 
hagar, småskalig odling, fornåkrar och hackslått med 
rik flora är några av ingredienserna. Hackslåttens glest 
ställda och vältuktade hasselbuketter utgör ett gott 
exempel på hur de lövbevuxna ängarna en gång sett ut, 
långt ifrån de hasselskogar som idag felaktigt kallas 
för lövängar. Ett annat tecken på att det verkligen rör 
sig om gammal hackslåttäng är den mycket sällsynta 
späda ögontrösten som här växer tillsammans med 

sommarfibbla, kattfot, jungfrulin och andra 
slåttergynnade arter. 

Norr om Rölle, vid Säggryd finns ytterligare en 
hackslått med fin flora och nyligen tuktade askar. 

I hagmarkerna finner man ett stort antal små 
övertorvade odlingsrösen. Här och var syns smala 
skrangliga stenmurar. 

Miljön kring gården är välbevarad och där de äldre 
husen och ekonomibyggnaderna ligger väl samlade. 
Gräsbevuxna gårdsplaner och små körvägar bidrar till 
helhetsintrycket. 

Ask och andra ädla lövträd är vanliga i 
odlingsmarkerna och längre västerut vidtar stora 
ädellövskogar med en rik lundflora. 

 
 

 

83:23 
Hunghult - Upptröst - Koerhult - Flyxhult mfl 

Urvalskriterier: • Variationsrika äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Riklig förekomst av hagmarker med rik 
och hävdgynnad flora.  

Klassificering: 1-3 (N2 K2). 

Areal: 500 ha. Naturlig slåttermark: 1,5 ha (0,3%). Naturlig betesmark: 33 ha (7%).  
Övrig betesmark: 130 ha (26%). Åker: 85 ha (17%). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
•  Underlagsmaterial för översiktsplan.  

 
Landskapet sydväst om Borås karaktäriseras av 
vidsträckta barrskogar omväxlande med mossar och 
skogssjöar. Här och var öppnar sig skogen kring 
mindre gårdar och byar med kulturmarker i väl hävd. 
Bebyggelsen och odlingsmarkerna ligger ofta i typiska 
höjdlägen. Omgivningarna kring gårdarna präglas av 
hagmarker, små åkrar, odlingsrösen, stenmurar och 
gamla körvägar vilket ger odlingslandskapet ett 
ålderdomligt intryck.  

Det småskaliga landskapet framträder tydligt vid 
Upptröst där åkrarna bildar ett gytter tillsammans med 
åkerholmar, lövdungar och renar. På de otaliga renarna 

mellan åkrar, längs vägar och stenmurar växer 
slåttergubbe, svinrot och andra naturligt hävdgynnade 
arter. Hävdgynnad flora med t.ex. jungfrulin, 
slåtterfibbla, kattfot och låsbräken påträffas också i de 
många hagmarkerna som finns omkring gårdarna inom 
området. Här skall kanske Alvared, Koerhult, 
Lönnhult och Flyxhult framhållas i första hand. 

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse finns bl.a. vid 
Riddarebolet, Hunghult, Upptröst, Flyxhult och 
Koerhult. Områden med åkrar och betesmarker där 
värdena framför allt är knutna till landskapsbilden är 
Stora Bosnäs, Vikhult, Hulu och Övre Näs. 
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Odlingslandskap vid Västra Hunghult (föregående sida). 
 

83:24 
Draered 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Lövskogsrikt och småskaligt odlingslandskap. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 135 ha. Övrig betesmark: 25 ha (19%). Åker: 55 ha (41%). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Underlagsmaterial för översiktsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Vid Ammarp och Tittebo finns kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse omgiven av ett kulturlandskap 
med äldre, terrasserade åkrar samt lövdungar och 
beteshagar med ädla lövträd. Kring husen står några 

grova askar varav åtminstone en bär spår av lövtäkt. 
Söder om vägen fortsätter betesmarkerna. Här finns 
också ett område med fornåkrar. 

 

 

83:25 
Hagadalen 

Urvalskriterier: • Lövskogsrikt beteslandskap. • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. • Rikligt med naturliga 
fodermarker. • Förekomst av  hotade arter.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 35 ha. Naturlig betesmark: 6 ha (17%). Övrig betesmark: 10 ha (29%). Åker: 5 ha (14%). 

Rödlistade arter: Grynlav (2), blylav (2), västlig njurlav (4), Gyalecta flotowii (3), almlav (4).  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
• Oceaniska lavar i Sverige och deras tillbakagång. 

 
Gården Älmås, som idag tjänstgör som friluftsgård, 
ligger i sluttningen ner mot vägen mellan Transås och 
Målsryd. Gården omges av en mosaik av öppna betes- 
och kulturmarker omväxlande med odlingsrösen, 
hasselbuketter och 

små dungar av ädla lövträd. Många av träden bär spår 
av hamling. 

Längre västerut finns betesmarker av öppnare 
karaktär med fin hävdgynnad flora. Här växer bl.a. 
backtimjan, jungfrulin, darrgräs, slåttergubbe och 
svinrot. 
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83:26 
Berget - Kakås - Stuvered 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rikligt med naturliga fodermarker.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 75 ha. Naturlig slåttermark: 0,6 ha (1%). Naturlig betesmark: 4,5 ha (6%).  
Övrig betesmark: 20 ha (27%). Åker: 30 ha (40%). 

Rödlistade arter: Granspira (4). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Vägen mellan Målsryd och Ruered löper fram i en 
dalgång med omväxlande öppna odlingsmarker och 
skog. Gårdarna Berget - Kakås och Stuvered ligger 
inom ett relativt begränsat område. 

Jordtäcket i området är tunt och berget går ofta i 
dagen som enstaka hällar eller större åkerholmar. Vid 
Kakås syns tydligt hur åkrarna fått anpassas till 
topografin där de slingrar fram mellan åkerholmarna. 
Längs vägen vid Stuvered syns en vacker välbetad 
ekkulle i en åker. 

Vid Berget slås ett stort område kring den gamla 
ladugården med lie. Marken är stenig och hackslåtten 

bidrar i hög grad till att ge området en ålderdomlig 
prägel. Hela miljön kring husen är intressant med 
gamla körvägar, fägata, hamlade askar och en stenmur 
på över 5 meters bredd.  

Även vid de andra gårdarna ingår hamlade askar och 
odlingsrösen i miljön. Vägen fram till Kakås löper 
tvärs igenom ladugården på ett säreget vis. Vid 
samtliga tre gårdar finns hagmarker med fin flora. 
Backtimjan är något av karaktärsart inom området och 
vid Berget förekommer bl.a. den i landet sällsynta 
granspiran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hackslått kring gårdsbebyggelsen vid Berget. 
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83:27 
  Kärret 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Förekomst av hotad naturtyp. 

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 20 ha. Naturlig slåttermark: 0,5 ha (2,5%). Naturlig betesmark: 6 ha (30%).  
Åker: 7 ha (35%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Vid Kärret finns ett litet skogsjordbruk som i många 
stycken bedrivs på ett traditionellt sätt. Skörden binds 
med självbindare och hängs på tork på hässjor, varför 
åkrarna får ett karaktäristiskt utseende på 
eftersommaren. Inklämt mellan två åkrar ligger ett litet 
slåtterkärr med en typisk flora av bl.a. kärrspira, 
ormrot och darrgräs. Söder om vägen utbreder sig en 
stor hagmark. Grässvålen är här också mycket 
representativ för ogödslade hagmarker inom de magra 

skogsbygderna. I fältskiktet syns en s.k. 
rödvensgräshed med karaktäristiska arter som ljung, 
rödven, blodrot, kattfot, jungfrulin och svinrot. 

Markerna runt gården är ett unikt stycke levande 
kulturhistoria, där också stenmurar, små bruksvägar 
och odlingsrösen utgör självklara inslag. Jordbruket 
drivs idag av en ung brukare varför man åtminstone 
kan ha en förhoppning om att det får fortleva. 

 
 

 

83:28 
 Knapphestra 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Stor betydelse för närrekreation. 

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 100 ha. Övrig betesmark: 20 ha (20%). Åker: 40 ha (40%). 

Referenser: •  Underlagsmaterial för översiktsplan.  

 
Strax öster om Dannike vid Knapphestra ligger tre 
små gårdar i en trång dalgång inne i skogen. 

Odlingsmarkerna består av åker och vall på utdikade 
kärrmarker längs ån. 

 
 

 

83:29 
  Björnåsa by 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 60 ha. Naturlig betesmark: 3,5 ha (6%). Övrig betesmark: 15 ha (25%). Åker: 18 ha (30%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Kring Björnåsa by finns ett öppet avsnitt i barrskogen. 
Byn är belägen på en liten höjd, omgiven av ett 
småskaligt odlingslandskap med små åkrar, 
odlingsrösen, stenmurar, gamla körvägar och 
hagmarker. Åker och hagmarker betas av hästar, men 

hävden är tyvärr dålig och igenväxning pågår. Detta i 
kombination med nyare bebyggelse gör att området 
delvis håller på att förlora sin annars så ålderdomliga 
prägel. 
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83:30 
 Öd 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rikligt med naturliga fodermarker. • 
Förekomst av gamla och grova lövträd. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig betesmark: 5,5 ha (11%). Övrig betesmark: 10 ha (20%). Åker: 15 ha (30%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
•  Underlagsmaterial för översiktsplan.  

 
Vid Öd finns ett odlingslandskap som behållit många 
spår och karaktärsdrag av ett äldre odlingslandskap. 
Främst skall den stora andelen hagmark i förhållande 
till åkermark framhållas. Den avspeglar på ett tydligt 
sätt fördelningen mellan äng och åker i det gamla 
jordbrukslandskapet. 

Markerna präglas också av stora odlingsrösen. En 
gammal gräsbevuxen väg löper genom inägomarkerna 
ner mot sjön. Åkrarna är små och smala och kantas 

stundom av vällagda vallmurar. 
Betet av hagmarkerna är tyvärr något svagt varför 

igenväxning pågår och trädskiktet tätnar. I öppna 
partier kan ännu t.ex. slåttergubbe och svinrot 
återfinnas. Många av de gamla och grova träden är 
betydelsefulla för fågellivet. 

I fuktigare partier påträffas den relativt ovanliga 
arten vattenstånds. 

 
 

 

83:31 
Roppered 

Urvalskriterier: • Lövskogsrikt odlingslandskap. • Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 55 ha. Naturlig slåttermark: 0,25 ha (1%). Naturlig betesmark: 4 ha (7%).  
Övrig betesmark: 5 ha (9%). Åker: 8 ha (15%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Strax väster om Aplared, längs vägen mot Hökhult 
finns ett landskap som består av små åkrar 
omväxlande med betade lövskogar och hagmarker. 
Vid Lillagärdet finns en liten slåtteräng i kanten av en 
åker. Här växer bl.a. rika bestånd av vitblommig 

jungfrulin.  
På en kulle längs vägen mot Roppered syns en 

mycket vacker björkhage med rika bestånd av 
slåttergubbe och ett flertal kulturhistoriska 
odlingsspår. 

 
 

 

83:32 
  Drösphult 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 40 ha. Naturlig betesmark: 2,5 ha (6%). Övrig betesmark: 10 ha (25%). Åker: 15 ha (38%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Vägen genom Drösphult kantas av väldiga stenmurar 
på bägge sidor. Längs murarna växer en vacker allé 
med ek, ask, alm och lönn. På några av träden 
påträffas lunglav.  

På ömse sidor om vägen finns betade åkermarker 
och lövdungar med hasselbuketter.  

En stor U-formad ladugård utgör ett intressant inslag 
i bebyggelsen. 
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83:33 
Gränd 

Urvalskriterier: • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende 
av fortsatt odling. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 170 ha. Naturlig betesmark: 13 ha (8%). Övrig betesmark: 15 ha (9%). Åker: 70 ha (41%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Underlagsmaterial för 
översiktsplan.  

 
Byn Gränd ligger på toppen av en mäktig drumlin, 
vars jämnt välvda ytformer kontrasterar starkt mot 
omgivningarnas brutna terräng. Från vägen som går 
genom byn har man en vidsträckt utsikt mot nordväst 
och från andra delar av byn ser man åt motsatt håll 
med Lyssjön i förgrunden. I den västra sluttningen 

finns stora betesmarker, bl.a. en intressant hagmark 
med flera ingående naturtyper, välutvecklade 
vegetationstyper samt ett större antal idag ovanliga 
och intressanta ängsväxter. Här växer den västliga 
arten granspira. Dessutom påträffas ormrot, darrgräs, 
svinrot, rödkämpar m.fl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppet beteslandskap vid Gränd. 
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83:34 
Håhult 

Urvalskriterier: • Karaktäristiskt och välbevarat skifteslandskap • Kulturhistoriskt intressant bebyggelse. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 85 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (1%). Övrig betesmark: 30 ha (35%). Åker: 20 ha (24%). 

Referenser: •  Underlagsmaterial för översiktsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • 
Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Den lilla byn Håhult ligger på en liten drumlinrygg 
och har ett isolerat läge i skogslandskapet. Hela 
drumlinen är uppodlad vilket medger vida utblickar 
över nejden. Odlingsmarkerna utgörs av åkrar 

avgränsade av stenmurar, och en relativt stor andel 
kultiverade betesmarker. Ner mot åsens sluttningar 
finns lövskogar med grova, vidkroniga ekar. 

 

 

83:35 
Häggårda 

Urvalskriterier: • Stor betydelse för friluftsliv. • Lövskogsrikt beteslandskap.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 15 ha. Naturlig betesmark: 3,5 ha (23%). Övrig betesmark: 7 ha (47%). Åker: 2 ha (13%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Häggårda ligger i ett småkuperat landskap som 
huvudsakligen täcks av barrskog. Skogen öppnar sig 
här och var runt enstaka byar och skogsgårdar. Kring 
Häggårda finns gamla kulturmarker som idag hålls 
öppna genom bete. Ek- och björkhagepartier omväxlar 

med smala betade åkerpartier. Flera odlingsrösen 
bidrar till att ge området sin karaktär. 

Många av träden har en intressant lavflora med bl.a. 
blylav, skrovellav och lunglav vilka gynnas av den 
halvöppna, lövrika miljön. 
 

 

83:36 
Ljushult 

Urvalskriterier: • Hagmarker med mycket gamla och grova ekar. • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. • 
Förekomst av hotad naturtyp. • Förekomst av hotad art. 

Klassificering: 1, 3 (N2 K2). 

Areal: 45 ha. Naturlig betesmark: 5,5 ha (12%). Övrig betesmark: 15 ha (33%). Åker: 8 ha (18%). 

Rödlistade arter: Blomskägglav (2).  

Lagskydd: Naturreservat.  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Landskapet i Ljushults socken kännetecknas av höga 
kullar och djupa dalsänkor. Barrskog dominerar i stort, 
men lövskogar förekommer också i anslutning till 
gårdarna. Kring komministerbostället Backa utbreder 
sig ett litet, men tilltalande, kulturlandskap med 
kuperade åkrar och välbetade ekhagar. I hagmarkerna 
finns flera spår av äldre odling i form av odlingsrösen 
och små åkrar. I den södra delen av området ligger ett 
naturreservat med en gammal ekhage. Området har 
mycket stort värde framförallt genom förekomsten av 

synnerligen gamla och grova träd.  
På flera av de gamla träden inom området 

förekommer sällsynta och ovanliga lavar som t.ex. 
jättelav, lunglav, almlav och blomskägglav. Den 
senare anses vara en art som är tydligt knuten till det 
gamla odlingslandskapet. 

Vid Ljushults kyrka finns ytterligare hagmarker och 
betade lövskogar. Bebyggelsen i kring kyrkan är 
kulturhistoriskt intressant. 
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83:37 
Seglora 

Urvalskriterier: • Betade fuktängar med betydelse för fågellivet. • Välbevarad bebyggelsemiljö. • Stor betydelse för 
turism. • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora (Tranhult). 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 125 ha. Naturlig betesmark: 16,5 ha (13%). Övrig betesmark: 5 ha (5%). Åker: 55 ha (44%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar), KML 4 kap.  

Referenser: • Baksidestexten till gula kartan.•  Underlagsmaterial för översiktsplan. • Länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Kring Seglora finns ett odlingslandskap med i det 
närmaste pastoralt utseende. Vackra stenvalvbroar 
korsar Viskan som omges av vackert beteslandskap 
med betade småkullar och strandavsnitt. Den 60 meter 
långa stenvalvbron vid Segloraberg är kulturhistoriskt 
mycket värdefull och räknas bland landets vackraste. 
Seglora är dessutom kulturhistoriskt intressant ur en 
annan aspekt. Den berömda Seglora kyrka på Skansen 
har en gång flyttats från denna plats. 

Sydväst om Segloraberg utbreder sig stora, betade 
fuktängar utmed Viskans stränder. Dessa marker är 
betydelsefulla för fågellivet. 

Vid Tranhult passerar Viskan en smal dalgång innan 
den når ut i Seglorabygdens bredare dalgång. Längs 
åns sluttningar finns vackra betesmarker med enbuskar 
och smala åkermarker. Norr om Tranhult finns ett 
naturreservat med lövskog och klippbranter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vackra stenvalvbroar korsar Viskan vid Seglora. 
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83:38 
Häggåns dalgång 

Urvalskriterier: • Förekomst av välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Stort välhävdat område med fukt- och 
strandängar av stor betydelse för fågellivet. 

Klassificering: 2-3 (N2 K2). 

Areal: 175 ha. Naturlig betesmark: 36 ha (20%). Övrig betesmark: 40 ha (23%). Åker: 55 ha (31%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering. •  Underlagsmaterial för översiktsplan.  

 
Mellan Fritsla och Kinnarumma flyter Häggån fram 
med ett lugnt slingrande lopp. I norr och söder kantas 
dalgången av barrskogsklädda åsar. 

Utefter hela sträckan kantas ån av betade 
strandängar, fuktängar och lågt liggande vallar 
omväxlande med lövbårder. De betade strandnära 
markerna är av stor betydelse för våtmarksberoende 
fåglar. 

Längs en torr strandbrink strax öster om 
Kinnarumma finns en välbetad torräng, med ett av 

länets rikaste bestånd av backsippa. Strax norr därom, 
på Göllingstorps inägor, finns en stenmur som enligt 
traditionen byggts av ryska krigsfångar.  

Fägatan vid Krokstorp-Flenstorp är mycket 
välbevarad och närmare 200 meter lång. Intressant är 
också en slåttermad vid Ågården, där 
naturskyddsföreningen nyligen återupptagit 
slåtterhävden. Här växer bl.a. kärrspira, 
slåtterblomma, kärrsälting och knagglestarr, samtliga 
typiska arter för slåttermader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betade fuktängar utmed Häggån. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

 
Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Eskilsred 3 Ekhage 10,5 ha 
2 Bua 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
3 Liagärde 3 Öppen hagmark 4 ha 
4 Seglora 3 Sötvattenstrandäng 12,5 ha 
5 Tranhult 2 Blandlövhage 1 ha 
   Sötvattenstrandäng 2 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
6 Kinnarumma 3 Sötvattenstrandäng 22 ha 
7 Abborrås 1 Björkhage 4 ha 
8 Storagården 1 Öppen hagmark 2,5 ha 
   Sötvattenstrandäng 3,5 ha 
9 Hunghult 3 Björkhage 5,5 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
10 Alvared 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
11 Skrimhult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
12 Ågården 3 Öppen hagmark 1 ha 
   Björkhage 0,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
13 Hessered 3 Öppen hagmark 1 ha 
14 Koerhult 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
   Öppen hagmark 1,5 ha 
15 Flyxhult 2 Öppen hagmark 5 ha 
16 Årbo 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
17 Göllingstorp 3 Ekhage 4 ha 
18 Häggårda 3 Blandlövhage 3,5 ha 
19 Backa 2 Öppen hagmark 3 ha 
   Ekhage 2,5 ha 
20 Björryd 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
21 Hökhult 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
22 Östra Håhult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
23 Lillagärdet 2 Ekhage 2 ha 
   Hackslått 0,25 ha 
24 Roppered 3 Björkhage 2 ha 
25 Västra Gränd 2 Öppen hagmark 5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
   Björkhage 2,5 ha 
26 Berg 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
27 Kyrkbyn 2 Öppen hagmark 1,5 ha 
28 Hultet 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
29 Råssa 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
30 Låddekärrsbu 3 Blandlövhage 3,5 ha 
31 Eneslund 3 Öppen hagmark 2 ha 
32 Östra Hunghult 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
33 Häljabäcken 3 Öppen hagmark 8,5 ha 
34 Yttre Näs 3 Blandlövhage 7 ha 
35 Slottsarbete 2 Annan öppen äng 1,5 ha 
36 Öd 3 Öppen hagmark 2 ha 
   Björkhage 3,5 ha 
37 Nygården 3 Öppen hagmark 9 ha 
38 Germundared 3 Blandlövhage 1 ha 
39 Berget 2 Hackslått 0,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,75 ha 
40 Ingelsbo 3 Blandlövhage 1,5 ha  
41 Harekulla 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
42 Björnåsen 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
43 Kakås 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
   Hackslått 0,1 ha 
44 Stuvered 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
45 Hagadalen 3 Öppen hagmark 1 ha 
46 Älmås 3 Blandlövhage 4 ha 
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47 Pålsbo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
48 Tubbared 1 Öppen hagmark 3,5 ha 
   Björkhage 2,5 ha 
   Slåtterkärr 0,5 ha 
49 Erikslund 2 Öppen hagmark 2 ha 
50 Gesebol 2 Sötvattenstrandäng 1,5 ha 
   Öppen hagmark 3,5 ha 
51 Långhult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 5 ha 
52 Slätten 3 Öppen hagmark 1 ha 
   Ekhage 3 ha 
53 Rölle 1 Öppen hagmark 1 ha 
   Blandlövhage 4 ha 
   Hackslått 1 ha 
54 Hagalund 2 Öppen hagmark 1,5 ha 
55 Äleviken 3 Blandlövhage 1,5 ha 
56 Tubbared 3 Ekhage 3,5 ha 
57 Tolla 2 Hackslått 0,2 ha 
   Slåttermad 2 ha 
58 Morjhult 1 Hackslått 1 ha 
   Björkhage 1 ha 
   Öppen hagmark 1,5 ha 
59 Högåsen 2 Björkhage 1 ha 
   Öppen hagmark 0,5 ha 
60 Stenshult 3 Ekhage 3 ha 
61 Basgärde 2 Blandlövhage 1,5 ha 
   Björkhage 1,5 ha 
62 Lindedalen 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
63 Flathult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilande betesdjur i hagmark vid Äleviken (ängs- och hagmarksobjekt 55). 
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64 Holmared 3 Öppen hagmark 2 ha 
   Ekhage 1,5 ha 
65 Holmared 3 Öppen hagmark 2 ha 
66 Näs 3 Blandlövhage 2 ha 
67 Sandhem 3 Hackslått 0,2 ha 
68 Borhult 3 Björkhage 1,5 ha 
69 Sörbo 3 Öppen hagmark 3 ha 
   Björkhage 2 ha 
   Ekhage 2 ha 
70 Stora Mada 2 Öppen hagmark 5 ha 
71 Kronogården, Bredared 2 Öppen hagmark 4 ha 
72 Smedsgården, Bredared 3 Björkhage 3 ha 
73 Lermad och Slättholmen 3 Öppen hagmark 3 ha 
74 Kobacka 3 Ekhage 3,5 ha 
75 Äspered 3 Ekhage 4 ha 
76 Gullestorp 3 Öppen hagmark  ha 
   Ekhage 1,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
77 Fagerhult 2 Ekhage 1,5 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
78 Greveås 3 Björkhage 1 ha 
79 Risa 2 Hackslått 0,2 ha 
   Slåtterkärr 0,1 ha 
80 Haraldsgården, Hedared 3 Öppen hagmark 2 ha 
81 Skattegården, Hedared 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
82 Abborrasjön 3 Björkhage 1,5 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
83 Ingeshult 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
84 Värnahult 3 Mosaik 13 ha 
85 Råryd 3 Björkhage 1 ha 
   Öppen hagmark 0,2 ha 
86 Holmåsa by 2 Öppen hagmark 3,5 ha 
   Björkhage 2,5 ha 
   Hackslått 0,1 ha 
   Sötvattenstrandäng 1,5 ha 
87 Sköttning 3 Blandlövhage 1 ha 
88 Ekhaga 3 Öppen hagmark 1 ha 
   Blandlövhage 1,5 ha 
89 Aplakulla 3 Blandlövhage 1 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
90 Tången 2 Öppen hagmark 1 ha 
   Björkhage 1,5 ha 
91 Mölarps ö 1 Hackslått 3,5 ha 
92 Kröklings hage 3 Träd- och buskbärande äng 2 ha 
93 Äspered 3 Blandlövhage 3 ha 
94 Ekenäs 3 Öppen hagmark 4 ha 
   Blandlövhage 2 ha 
95 Ödekyrkogården 3 Annan öppen äng 0,5 ha 
96 Bräckås 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 4 ha 
97 Tärby 3 Blandlövhage 2 ha 
98 Smedagården 3 Öppen hagmark 3 ha 
99 Gäros 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
100 Ön 3 Björkhage 4,5 ha 
101 Finnekumla och Rångedala 2 Blandlövhage 13 ha 
102 Rångedala 2 Annan öppen utmark 8 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
103 Rångedala 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
104 Häljared 2 Slåtterkärr 1 ha 
105 Gantarås 1 Öppen hagmark 2,5 ha 
   Björkhage 1 ha 
   Hackslått 2 ha 
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106 Klangatorpet 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
107 Mellomgärde 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
108 Stennabben 2 Öppen hagmark 1,5 ha 
   Hackslått 0,1 ha 
109 Gåshult 1 Hackslått 0,5 ha 
   Öppen hagmark 5 ha 
   Björkhage 1 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
110 Gamsen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 5 ha 
111 Vemmenhult 3 Björkhage 5 ha 
112 Klinten 2 Öppen hagmark 2,5 ha 
   Ekhage 1,5 ha 
   Björkhage 1,5 ha 
113 Torpet 2 Björkhage 1 ha 
114 Sevred 3 Björkhage 2,5 ha 
115 Vänga 3 Björkhage 0,5 ha 
116 Ödegärdet 2 Björkhage 3,5 ha 
117 Sibbarp 3 Björkhage 1,5 ha 
118 Ljungagården 2 Ljunghed 4,5 ha 
   Öppen hagmark 1,5 ha 
119 Frälsegården 2 Ekmark 18 ha 
120 Västergården-Längjum 3 Blandlövhage 4 ha 
121 Storegården-Längjum 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
122 Skrivaregården 2 Öppen hagmark 1 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
123 Annestorp 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
124 Laryd 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
125 Gunnagården 2 Ekhage 3,5 ha 
   Öppen hagmark 3,5 ha 
126 Mosstomt 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
127 Brännebo 3 Öppen hagmark 1 ha 
128 Avelstomten 3 Öppen hagmark 3 ha 
129 Örlanda 3 Träd- och buskbärande äng 0,3 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
   Ekhage 1,5 ha 
130 Näs 3 Hackslått 0,2 ha 
131 Borgstena 2 Annan öppen utmark 12 ha 
   Betad skog 1 ha 
132 Karlstorp o Lindstorp 3 Blandlövhage 3,5 ha 
133 Holmen 3 Öppen hagmark 1 ha 
134 Tämta kyrkoruin 3 Annan öppen äng 0,4 ha 
Ö1 Självared-nord 3 Ospecificerad naturtyp 1 ha 
Ö2 Självared-syd 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
Ö3 Hagabo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
Ö4 Källenäs 3 Ekhage 1,2 ha 
Ö5 Aranäsholms kapell 3 Ekhage 0,6 ha 
Ö6 Lillastugan, Skrimhult 3 Blandlövhage 0,7 ha 
Ö7 Almhult 3 Ospecificerat klass 4-objekt 0,3 ha 
Ö8 Nordgården, Fagerhult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,5 ha 
Ö9 Mellomgården, Fagerhult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,5 ha 
Ö10 Drösphult 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
Ö11 Hembygdsgården, Bollebygd 3 Ekhage 1 ha 
Ö12 Upptröst-Sydost 3 Öppen hagmark 3,2 ha 
Ö13 Gatekullen, Björkhult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
Ö14 Östergårdshagen 3 Björkhage 2,2 ha 
Ö15 Rydalyckan, Senåsa 3 Ekhage 4 ha 
Ö16 Bygd 3 Ekhage 1 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1,7 ha 
Ö17 Skattegården, Skänstad 3 Ekhage 1 ha 
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Ö18 Fattabo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
   Hackslått 0,1 ha 
Ö19 Laggaregården 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,5 ha 
Ö20 Hulegärde 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
Ö21 Västergården, Ebbared 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
Ö22 St. Hyberg 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
Ö23 Tångagårdshagen-väst 3 Blandlövhage 2,5 ha 
Ö24 Risa-sydväst 3 Öppen hagmark 1,3 ha 
Ö25 Gravryd 3 Ekhage 2,2 ha 
Ö26 Torbjörnstorp 3 Ekhage 0,7 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
Ö27 Fristad prästgård 3 Öppen hagmark 3,7 ha 
Ö28 Lilla Sik 3 Björkhage 1 ha 
Ö29 Äspered 3 Blandlövhage 1,5 ha 
Ö30 Nedre Bosgården 3 Öppen hagmark 2 ha 
Ö31 Vevelhult 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö32 Kvarbo 3 Ekhage 0,7 ha 
Ö33 Farstorp 3 Öppen hagmark 1 ha 
   Ekhage 1 ha 
Ö34 Älgarås 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
Ö35 Brandhålan 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,2 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

102 Kil Resta stenar 
103 Hyberg Gravfält 
108 Gunnagården Gravfält 
161 Bosgården Gravfält 
182 Örebro Domarring 
196 Tröjenborgen Labyrint 
212 Bockaryds skans Befästningsanläggning 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Esstorp. Enbuskrik hagmark. Rikligt med kattfot. 
2. Ruered. Betesmark. Lokal för vattenstånds. 
3. Töllsjö. Betad strandäng. 
4. Högaråsen. Slåtteräng kring gammalt torpställe. Darrgräs, svinrot, jungfrulin, slåttergubbe m.fl. 
5. Karlagården. Slåtteräng med darrgräs, jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol och jordtunga. Hamlade askar. Rik 

lavflora. 
6. Kvarnen - Ågårdsängen. Slåttermad. Slåtterblomma, kärrsälting och kärrspira. 
7. Fagerhult. Slåtteräng. Vattenstånds. Bårdlav. 
8. Lönnhult. Hagmark. Darrgräs, låsbräken, slåttergubbe, svinrot och rotfibbla. 
9. Snärjeslätt. Slåtteräng. Ängsklocka, borsttåg, ängshavre, backstarr, backtimjan och backnejlika. 
10. Avelstomten. Välbevarad, äldre bebyggelse. 
11. Sundholmen. Öppet betat landskap kring slottsruin. 
12. Råbacka. Torp. Fägata. Odlingsrösen och stenmurar. 
13. Hägnagärde. Slåtterhävdat gravfält. Förekomst av slåttergubbe. Stenmurar. Äldre bebyggelse. Utgör mindre del 

av naturreservat. 
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Dals - Eds kommun 

04:1 
  Dalen 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Skogsjordbruk av betydelse för 
den biologiska variationen i skogsbygd. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 35 ha. Övrig betesmark: 15 ha (43%). Åker: 10 ha (29%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse N, riksintresse F, NRL 2: 3. 

Referenser: • Byggnadsinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal 
översiktsplan. 

 
Byn Dalen ligger vackert vid Stora Le. De centrala 
delarna av byn sköts ännu som jordbruksmark, men 
stora delar av de forna ängsmarkerna är igenvuxna till 

en lövskog. Området har en betydelsefull 
landskapsbild, inte minst för båtturisterna längs Stora 
Le. 

 
 

04:2 
Nössemark med omgivningar 

Urvalskriterier: • Skogsjordbruk av betydelse för den biologiska variationen i skogsbygd. • Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. • Stor betydelse för turism. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 650 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha (0%). Övrig betesmark: 40 ha (6%). Åker: 300 ha (46%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F, riksintresse N, NRL 2: 3. 

Referenser: • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
• Kommunal översiktsplan. 

 
Sjön Stora Le sträcker sig igenom den vidsträckta 
skogsbygden i nordvästra Dalsland. Stränderna kantas 
av skog, och på de fåtal gårdar som funnits har 
jordbruket i många fall avvecklats. Kring Nössemark 
finns trots allt ännu en någorlunda väl sammanhållen 
odlingsbygd. Det småkuperade odlingslandskapet 
utgör ett tilltalande avbrott i den annars relativt 
enhetliga skogsbygden. Eftersom hö för försäljning till 
norska travbanor är den viktigaste jordbruksprodukten 
utgörs odlingsmarkerna huvudsakligen av vall. 

Markerna är ovanligt välhävdade för att vara i denna 
del av Dalsland. 

Bebyggelse, som ofta är belägen i typiska höjdlägen, 
sätter en tydlig prägel på landskapsbilden. 
Karaktäristiskt för husen är träarkitekturen och 
snickarglädjen, som är mycket starkt utpräglad i denna 
gränsbygd mot Norge. 

Vid Rörviken, Nössjö och Sämsjön samt på andra 
sidan Stora Le finns mindre byar med öppna 
strandnära odlingsmarker som skapar en tilltalande 
landskapsbild. Här och var är dock hävden sviktande 
och igenväxning pågår. 

 
 

 

 

04:3 
 Bomarken 

Urvalskriterier: • För Dalsland rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. • Skogsjordbruk av betydelse för den 
biologiska variationen i skogsbygd. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 40 ha. Övrig betesmark: 10 ha (25%). Åker: 15 ha (38%). 



 

89 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

Större delen av nordvästra Dalsland utgörs av ren 
skogsbygd. Vid Bomarken bedrivs fortfarande visst 
jordbruk. Odlingsmarkerna, vilka huvudsakligen 
består av vall med inslag av lövträdsbevuxna 

betesmarker, ligger högt i ett typiskt så kallat lidläge i 
sluttningarna ner mot Stora Le. Odlingslandskapet 
kring Bomarken är ganska rikt på odlingsspår i form 
av kraftiga odlingsrösen och stenmurar. 

 
 

 

04:4 
 Rävmarken 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Välhävdade hagmarker med rik, 
hävdgynnad flora. • Förekomst av hotad naturtyp. • För Dalsland rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. 

Klassificering: 2 (N1 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (6%). Övrig betesmark: 10 ha (40%). Åker: 5 ha (20%). 

Lagskydd: Riksintresse N, riksintresse F, NRL 2: 3.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
Sjön Stora Le sträcker sig igenom den vidsträckta 
skogsbygden i nordvästra Dalsland. Stränderna kantas 
av skog, och på de fåtal gårdar som funnits har 
jordbruket i många fall avvecklats. Vid Rävmarken 
finns ännu några gårdar där odlingsmarkerna hålls i 
hävd. I ett typiskt så kallat lidläge i sluttningarna ner 
mot sjön vid gården Sten finns åkrar och betesmarker 
inramade av stenmurar, som här vidtar proportioner 
man inte är van vid i Dalsland. En stenmur mäter en 
bredd på flera meter.  

Betesmarkerna ner mot sjön är rika på odlingsrösen. 
Floran är rik och typisk för ogödslade, kontinuerligt 
hävdade marker i Dalsland. I grässvålen återfinns ett 
mycket gott exempel på en så kallad staggäng, en 
vegetationstyp som domineras av stagg men där också 
ett flertal kalkgynnade arter som t.ex. vildlin och 
loppstarr förekommer. Kattfot, slåttergubbe, ormrot, 
darrgräs utgör andra vanliga inslag. 

Lite längre österut vid Rävmarken finns ett litet 
slåtterängsfragment insprängt mellan vägen och en 
gammal åker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingsmarkerna vid Sten ligger i sluttningen ner mot sjön. Detta så kallade lidläge är karaktäristiskt för norra Dalsland. 
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04:5 
Sannerud - Äng 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med inslag av traditionella brukningsformer.  
• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. • Mycket artrik flora. • Förekomst av hotad naturtyp. 

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 200 ha. Naturlig slåttermark: 1 ha (0,5%). Naturlig betesmark: 23 ha (11%).  
Övrig betesmark: 20 ha (10%). Åker: 30 ha (15%). 

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. 
• Byggnadsinventering.  

 
Vid Sannerud och Äng finns ett stort område med 
småskaliga odlingsmarker. Även om stora delar av de 
forna ängsmarkerna vuxit igen till lövskog finns det 
fortfarande kvar ett flertal vackra och blomsterrika 
hagmarker och mindre hackslåttängar. Odlingsspår i 
form av stenmurar, hamlade träd, hasselbuskage och 
odlingsrösen förekommer i mycket större antal än på 
de allra flesta andra håll i Dalsland. Kring några av 
gårdarna är den ålderdomliga karaktären av 
odlingsmarkerna mycket välbevarad.  

Här som på många andra håll i norra Dalsland 
innehåller berggrunden basiska jordarter vilket kan 
utläsas av floran. I omedelbar anslutning till 
bebyggelsen vid Suckan finns en av 

Dalslands finaste slåtterängar. Klasefibblan, 
karaktärsart för många dalsländska ängar, växer i rika 
bestånd. Till skillnad från de exemplar man oftast 
finner i igenväxningsmiljöer är klasefibblan i ängen 
vid Suckan småväxt, en typisk anpassning till 
långvarig slåtterhävd. Loppstarr, darrgräs, vildlin och 
ormrot är några av de typiska arter som växer här samt 
i övriga slåtter- och hagmarker vid Sannerud och Äng. 

Även om jordbruket kring Sannerud och Äng är 
under avveckling finns här fortfarande kvar mycket 
stora natur- och kulturvärden. Samtidigt hyser området 
också stora värden knutna till lövskogsmiljöerna. En 
skötselplan, som skall vara vägledande för hur 
ekonomiska insatser kan styras inom området, bör 
snarast upprättas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingsmarkerna kring Sannerud och Äng har behållit många karaktärer typiska för ett ålderdomligt odlingslandskap. 

 



 

91 

 

 

04:6 
Håbol 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • För Dalsland rik förekomst av 
kulturhistoriska odlingsspår. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. • Rikligt med naturliga fodermarker. 

Klassificering: 1-2 (N2 K1). 

Areal: 500 ha. Naturlig slåttermark: 0,2 ha. Naturlig betesmark: 20 ha (4%).  
Övrig betesmark: 70 ha (14%). Åker: 165 ha (33%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
I den kuperade och av sprickdalar uppbrutna terrängen 
nordost om Dals-Ed ligger ett flertal vackra 
småjordbruk omslutna av gammelskog. Det mest 
framträdande gårds- och bymiljöerna är Gäserud, 
Håbol och Olasbyn. Längs den trånga dalgången 
mellan Bölesjön och Vångsjön rinner Gäserudsälven 
fram kantad av bitvis branta, kuperade åker- och 
betesmarker omväxlande med små fuktängar och 
sumpskogspartier. Håbol är socknens centrum, och 
längre norrut ligger mindre gårdar och byar vid Bön, 
Olasbyn och Åsnebyn. Markerna hålls överlag i god 
hävd och kring de flesta gårdarna finns fortfarande 
betade hagmarker med fin ogödslad flora. 
Odlingsrösen, små åkrar och gamla grova lövträd är 
andra vanliga inslag i landskapet. 

Hela området är rikt på fornlämningar vilket belyser 
dess historiska kontinuitet. Fornlämningarna ingår ofta 
naturligt i det odlade landskapet genom att de ligger i 
betade hagmarker.  

Bebyggelsen i området är i huvudsak från 1800-
talets senare hälft och framåt i tiden. Den s.k. 
Gäserudsstugan, som är ett av de äldsta bevarade 
husen i Dalsland, består av ett boningshus från 1600-
talet och ladugård samt stolpbod från senare hälften av 
1700-talet. 

Olasbyn ligger i ett utpräglat lidläge ovanför högsta 
kustlinjen, ett karaktäristiskt läge för jordbrukets tidiga 
etablering i Dalsland. I hagmarkerna vid Olasbyn 
återfinns idag gravhögar och fornåkrar bestående av 
ett tiotal terrasserade åkerstycken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gäserudsstugan är en av Dalslands äldsta bevarade byggnader. 
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04:7 
Uddalen 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Rikligt med naturliga 
fodermarker. • Biologiskt mångformigt område. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 75 ha. Naturlig betesmark: 49 ha (65%). Åker: 15 ha (20%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Uddalen ligger i den kuperade skogsterrängen väster 
om Örekilsälvens dalgång, högt beläget med god 
utsikt över den omgivande nejden. 

Kring Uddalen finns stora och varierade betesmarker 
med estetiska och landskapsmässiga värden. Området 
är mosaikartat med åkrar och öppna raviner 
omväxlande med tätare lövdungar, betade smååkrar 
och betad granskog. 

Genom Uddalen rinner ett vattendrag som bitvis 
faller nerför vackra vattenfall.  

De öppna betesmarkerna är mycket välbetade med 
en tät, kortsnaggad grässvål och inslag av arter som 
svinrot, slåttergubbe och slåtterblomma. 
Betesmarkerna hyser också flera kulturhistoriska spår 
och lämningar i form av husgrunder och stenmurar. 
Området betas bl.a. av fjällkor.  

 
 

 

04:8 
Gesäter 

Urvalskriterier: • Genom bete väl exponerat och vackert ravinsystem. • Rikligt med naturliga fodermarker.  
• Rikt fornlämningsbestånd. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. 

Klassificering: 2-3 (N2 K2). 

Areal: 1600 ha. Naturlig betesmark: 45 ha (3%). Övrig betesmark: 100 ha (6%). Åker: 900 ha (56%). 

Lagskydd: Riksintresse K, riksintresse N, NRL 2: 3, KML 4 kap. strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Örekilsälvens dalgång en 
naturinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
Kring Gesäter, där Örekilsälven och Töftedalsälven 
flyter samman är landskapet bitvis dramatiskt, med 
branta klippstup, barr- och lövskogar omväxlande med 
jordbruksbebyggelse och odlingsmark. 
Odlingslandskapet är kraftigt sönderskuret av djupa 
och branta raviner längs åarnas tillflöden. Gesäter 
räknas till södra Sveriges bäst utbildade ravinsystem 
med stort pedagogiskt värde på grund av landskapets 
öppenhet. I flertalet av ravinerna återfinns hagmarker 
som i fläckar hyser en fin hävdgynnad flora. 

Gårdarna ligger företrädesvis invid ådalgångens 
lermarker. I regel består bebyggelsen av enstaka 
husgrupper, varav flera är av stort kulturhistoriskt 
värde. Bygden räknas som en s.k. ensamgårdsbygd, 
det vill säga att gårdarna låg spridda redan under 
perioden före skiftesreformerna. 

I de omgivande skogsmarkerna finns spridda 
fornlämningar från brons- och järnålder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örekilsälven vid Gesäter. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Nössemark 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
2 Sten 1 Öppen hagmark 4,6 ha 
3 Rävmarken 2 Hackslått 0,5 ha 
4 Sannerud 2 Blandlövhage 16,6 ha 
5 Nygård 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,7 ha 
6 Lindhögen och Ängshögen 2 Hackslått 0,5 ha 
   Blandlövhage 4,3 ha 
7 Suckan 1 Hackslått 0,5 ha 
8 Taxån 3 Björkhage 1 ha 
   Hackslått 0,3 ha 
9 Åsnebyn 2 Öppen hagmark 3,4 ha 
10 Bötorpet 3 Öppen hagmark 1 ha 
11 Olasbyn 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
12 Gäserud 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
13 Högkil 2 Björkhage 1 ha 
   Hackslått 0,2 ha 
14 Östra Torp 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
15 Bön 3 Björkhage 1,3 ha 
16 Lundby 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,7 ha 
17 Prästehökessäter 3 Öppen hagmark 1,6 ha 
18 Mellbyn 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
19 Ödegården 3 Blandlövhage 0,7 ha 
   Öppen hagmark 1,2 ha 
20 Uddalen 2 Mosaik 48,8 ha 
21 Delefors 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,4 ha 
22 Torp 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
23 Sextondelen 3 Blandlövhage 1,8 ha 
24 Hultet 3 Blandlövhage 0,5 ha 
25 Kolsäter 3 Öppen hagmark 2,1 ha 
26 Näs 2 Blandlövhage 6 ha 
27 Ängarna, Kolsäter 2 Öppen hagmark 10 ha 
   Blandlövhage 2 ha 
28 Backen, Näs 2 Öppen hagmark 13 ha 
Ö1 Borgamon 3 Hackslått 0,2 ha 
Ö2 Smedkas 3 Annan öppen äng 0,5 ha 
Ö3 Vångsjön 3 Sötvattenstrandäng 1 ha 
Ö4 Lebo 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
Ö5 Hagen 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö6 Björbyn 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
Ö7 Borvekasen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
Ö8 Röstorp 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö9 Kolsäter 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
Ö10 Haga 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö11 Östra Fjälla 3 Öppen hagmark 5 ha 
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Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

44 Kung Rings hög Gravfält 
45 Ullerön Gravfält 
46 Hindalebyn I Gravfält 
85 S:a Ängområdet Gravfält 
86 Jaren Gravfält 

 
 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Furustad. Naturreservat med lundflora. Rikligt med brudsporre. Åkermarker hålls öppna genom slåtter. 
2. Liden. Slåtterhävdad löväng. 
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Färgelanda kommun 

07:1 
Lerdal 

Urvalskriterier: • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Förekomst av naturliga fodermarker. • Mycket tilltalande 
landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Representativa bebyggelselägen för Dalslands odlingsbygder. 

Klassificering: 2-3 (N3 K2). 

Areal: 1000 ha. Naturlig betesmark: 20 ha (2%). Övrig betesmark: 80 ha (8%). Åker: 650 ha (65%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kommunal översiktsplan. 

 
I den nordvästra delen av kommunen rinner 
Lerdalsälven genom en bred dalgång, som kantas av 
skogsklädda bergsidor. På dalgångens botten finns 
flacka åkermarker vilka stundom avbryts av branta 
raviner längs älvens biflöden. Ravinavsnitten har ett 
förflutet som slåtterängar men hävdas numera som 
betesmark eller är igenväxande. 

Gårdarna ligger i karaktäristiska höjdlägen, ofta i 
anslutning till bergkullar och hällmarker. 
Hällmarkskullarna har under lång tid utnyttjats som 
betesmarker, och här återfinns stundom fina grässvålar 
med typiska torrängar och gräshedar. Slåttergubbe, 
kattfot, ormrot, svinrot, darrgräs och jungfrulin är arter 
som förekommer. I klippspringor och kring hällmarker 
kan man påträffa den mycket sällsynta berglöken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsikt över Lerdalsälvens dalgång. 
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07:2 
 Gässbo 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • 
Förekomst av äldre bebyggelsemiljöer. • Fornlämningar i betad hagmark. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 95 ha. Naturlig betesmark: 2,5 ha (3%). Övrig betesmark: 10 ha (11%). Åker: 55 ha (58%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
Från Bäckenäs och upp till Gässbo sträcker sig en liten 
dalgång genom skogsmarken. I den norra delen 
uppträder ett variationsrikt odlingslandskap, med för 

regionen ganska små åkrar, enbuskrika hagmarker och 
inslag av äldre bebyggelse. 

 
 

 

07:3 
 Häresjön 

Urvalskriterier: • Variationsrikt och mycket välhävdat äldre odlingslandskap med välbevarad helhet (Runsered). • Betade 
strandängar vid Häreholm. • Förekomst av hagmarker. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 150 ha. Naturlig betesmark: 15 ha (10%). Övrig betesmark: 15 ha (10%). Åker: 75 ha (50%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av 
Älvsborgs län. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal översiktsplan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utmed Häresjöns västra strand ligger ett småskaligt, välbevarat odlingslandskap vid Runserud. 
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Häreholm ligger vid Häresjöns södra ända. Gården 
omges av grova lövträd, och ner mot sjön finns ett 
avsnitt välbetad strandäng. På en liten kulle i söder 
ligger en fornlämning, den s.k. Björnhögen. 

Längs den västra stranden dominerar barrskog men 
runt Runserud öppnar sig landskapet med åkrar och 

hagmarker i god hävd. Längs sjöstranden ligger en 
mycket vacker björkhage med rik, hävdgynnad flora  
t.ex. kattfot, Jungfru Marie nycklar, svinrot, 
slåttergubbe och ormrot. Längre västerut, uppe i 
skogen, finns ett stort beteslandskap med åkermarker, 
björkpartier, små ängsrester och gamla torpställen. 

 
 

 

07:4 
Milleryr 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelse. • Välhävdad betesmark med rik, hävdgynnad flora. 

Klassificering: 3 (N2 K2). 

Areal: 90 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (2%). Övrig betesmark: 2 ha (2%). Åker: 50 ha (56%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Kring Bodane, Milleryr och Önne finns ett svagt 
kuperat, öppet odlingslandskap. Gårdarna ligger på 
gränszonen mellan den mer öppna Valbobygden och 
skogslandet in mot Bohuslän. De värdefullaste delarna 
i landskapet återfinns i avsnittet kring Milleryr och 
Bodane. Här finns bl.a. en betad ravin med rika 

förekomster av sommarfibbla. I närheten växer 
klasefibbla. Vid Milleryr finns en jordbruksfastighet 
med bostadshus och ladugård från mitten av 1800-
talet. 
 

 
 

 

07:5 
Valbodalen 

Urvalskriterier: • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • 
Karaktäristiska bebyggelselägen med lång kontinuitet. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 1100 ha. Naturlig betesmark: 2,5 ha (0%). Övrig betesmark: 75 ha (7%). Åker: 700 ha (64%). 

Lagskydd: Riksintresse K, strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. • 
Baksidestexten till gula kartan. 

 
Stora delar av Färgelandas odlingslandskap ligger 
inom den vackra Valbodalen som omnämndes redan 
av Carl von Linné. Linné beskriver bl.a. att andelen 
uppodlad åker under mitten av 1700-talet var relativt 
liten. Odlingsmarkerna utgjordes istället i huvudsak av 
slåtterängar och gemensamma, stora betesmarker. 
Sedan dess har mycket hänt. Under 1800-talets 
havreexpansion bröts ängsmarkerna upp till åker, och 
1900-talets rationaliseringar har skapat ett allt mer 
ensidigt åkerlandskap. Tyvärr syns också på vissa håll 
ett nästa steg i "utvecklingen" - nedläggning och 
igenplantering. 

Ett karaktärsdrag för Valbodalens odlingslandskap, 
som fortfarande kan utläsas på många 

håll, är bebyggelsen i sina karaktäristiska krönlägen. 
På samma platser finner man ofta fornlämningar från 
järnåldern vilket antyder att gårdslägena kan ha en 
mycket lång kontinuitet. 

Ett representativt avsnitt av Valbodalen, där dessa 
karaktäristiska bebyggelselägen mycket tydligt kan 
utläsas i landskapet, är mellan Näsböle och 
Åttingsåker. Den slingrande ån i kombination med de 
karaktäristiska bebyggelselägena i det öppna 
landskapet ger en tilltalande landskapsbild. 

I den södra delen vid Ödegården finns ett småskaligt 
avsnitt med hagmarker och betade raviner. 
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07:6 
Rådanesjön 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Förekomst av naturliga 
fodermarker. • Mycket gamla och grova lövträd. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 95 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (2%). Övrig betesmark: 8 ha (9%). Åker: 57 ha (55%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), naturminne.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering.  
• Kommunal översiktsplan. 

 
Landskapet kring Rådanefors präglas av de många 
sjöarna. Sjöarna omges delvis av öppna åkermarker 
vilka bidrar till den tilltalande landskapsbilden. Vid 

Rådanefors finns en herrgårdsbyggnad från 1793 
omgiven av grova ekar. I omgivningarna finns 
lövskogar med mycket höga naturvärden.  

 
 

 

07:7 
Ellenösjön 

Urvalskriterier: • Betade strandängar med stor betydelse för fågellivet. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende 
av fortsatt odling. 

Klassificering: 2 (N1 K2). 

Areal: 425 ha. Naturlig betesmark: 35 ha (8%). Övrig betesmark: 35 ha (8%). Åker: 200 ha (47%). 

Lagskydd: KML 4 kap., strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Ellenösjön ligger i en öst-västlig dalgång, genom 
vilken Valboån rinner till Örekilsälven. På nordsidan 
är stränderna flacka, och över stora områden utbreder 
sig betade strandängar. Strand- och fuktängar återfinns 
också längs nordsidan vid Stuveryr och vid Valboåns 
utlopp i väster. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De öppna åkermarkerna kring Rådanefors är viktiga för 
landskapsbilden.  

Sydsidan av sjön är delvis brant. Den lilla halvön vid 
Sjödalen består av hävdad betesmark och mindre 
lövdungar. 

Strandängarna och intilliggande åkermark är 
betydelsefulla för häckande gulärla och tofsvipa. Årta 
och rödbena har åtminstone under tidigare år häckat 
vid sjön. Sjön och dess omgivningar är också viktiga 
som rastlokal för andra vadare och änder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellenösjöns betade strandängar har stor betydelse för 
fågellivet. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 
 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Lommelanda 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
2 Liden 3 Björkhage 1 ha 
3 Lerkvilla 2 Öppen hagmark 2,5 ha 
   Björkhage 1 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
4 Bergön 2 Öppen hagmark 1,5 ha 
   Björkhage 1 ha 
5 Hålet i Höghult 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
6 Blåsön 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
7 Åsen 2 Öppen hagmark 2,5 ha 
8 Bräcke 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
9 Timmerliden 3 Öppen hagmark 0,6 ha 
10 Gässbo 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
11 Ånnerud 3 Öppen hagmark 5 ha 
12 Lövås 3 Blandlövhage 1,4 ha 
13 Rud 3 Öppen hagmark 0,6 ha 
14 Runserud 2 Björkhage 3,2 ha 
   Mosaik 11 ha 
15 Björstad 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
16 Tångelanda 3 Ljunghed 1,7 ha 
17 Illesäter 3 Öppen hagmark 4,4 ha 
18 Bodane 2 Öppen hagmark 2,1 ha 
19 Häreholm 3 Sötvattenstrandäng 3 ha 
20 Skallsjö 2 Öppen hagmark 3,1 ha 
21 Tingskullen vid Rösäter 2 Ljunghed 1,5 ha 
22 Bäckerböle 2 Öppen hagmark 0,6 ha 
23 Norra Kylsäter 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,4 ha 
24 Nysäter 3 Björkhage 2 ha 
25 Lillesäter 3 Blandlövhage 0,6 ha 
26 Stigen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
27 Boda 3 Öppen hagmark 6,4 ha 
28 Uppsal 3 Öppen hagmark 0,9 ha 
29 Högen 3 Öppen hagmark 5,2 ha 
   Blandlövhage 5,3 ha 
30 Ödeborg 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 13,6 ha 
31 Ryk 3 Öppen hagmark 0,6 ha 
32 Ödeborg 3 Sötvattenstrandäng 10 ha 
33 Rådanefors 3 Öppen hagmark 2 ha 
34 Håmule 3 Öppen hagmark 4,6 ha 
35 Stuveryr 2 Sötvattenstrandäng 3 ha 
   Ekhage 0,6 ha 
36 Ellenö 2 Sötvattenstrandäng 11,4 ha 
   Blandlövhage 4 ha 
37 Åserud 2 Blandlövhage 12,3 ha 
38 Rålunden 3 Blandlövhage 1,6 ha 
39 Hoverängarna 3 Öppen hagmark 2 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
Ö1 Stommen 3 Öppen hagmark 0,7 ha 
Ö2 Låkön 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
Ö3 Låkön 3 Öppen hagmark 0,2 ha 
Ö4 Grönås 3 Öppen hagmark 0,1 ha 
Ö5 Bodane 3 Öppen hagmark 4 ha 
Ö6 Flatebyn 3 Björkhage 1,5 ha 
Ö7 Härslätt 3 Blandlövhage 1 ha 
Ö8 Viteberg 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
Ö9 Högsäter 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,6 ha 
Ö10 Kaserna 3 Mosaik 6,5 ha 
Ö11 Tenarsrud 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,4 ha 
Ö12 Horntveten 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
Ö13 Hällan 3 Öppen hagmark 0,4 ha 
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Ö14 Dyrtorp i Färgelanda 3 Ekhage 0,7 ha 
Ö15 Sommarhult 3 Öppen hagmark 6,5 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

11 Rösäter Gravfält 
48 Kyrkan Gravfält 
50 Tångelanda Gravfält 
52 Rågärd Gravfält 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Vinnsäter. Mycket välbevarad Dalslandsstuga. Ladugård med halmtak.(K1) 
2. Järbo kyrka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell av gården vid Vinnsäter. Modellbyggare Göran Hellgren, Älvsborgs länsmuseum. 
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Herrljunga kommun 

66:1 
 Fölene 

Urvalskriterier: • Välbevarade fornlämningar i öppet, exponerat läge. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Lång 
agrarhistorisk kontinuitet. • Området är av betydelse för den biologiska variationen i slättbygden. • Förekomst av 
naturliga fodermarker. 

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 150 ha. Naturlig slåttermark: 2 ha (1%). Naturlig betesmark: 1 ha (1%).  
Övrig betesmark: 15 ha (10%). Åker: 100 ha (67%). 

Lagskydd: Riksintresse K, KML 4 kap., KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Väster om Herrljunga är Nossans dalgång bred och 
flack. Odlingslandskapet är öppet, och stora ytor 
täcks av åkermark. Fölene kyrka och by utgör ett 
tilltalande avbrott i det för övrigt ensidiga 
åkerlandskapet.  

I områdets södra del ligger ett av länets största 
gravfält från järnåldern. Gravfältet består av närmast 
200 fornlämningar. Dessa utgörs av högar, 
domarringar, resta stenar, treuddar och 
stensättningar. Gravfältet ligger mycket vackert på 
en trädbevuxen kulle invid Nossan. På motsatta 
sidan av ån finns en betad grusås med bl.a. före-

komst av backsippa. 
Fölene kyrka är delvis av medeltida ursprung. 

Kring kyrkan ligger kyrkbyn som efter laga skifte 
har glesats ut. I norra delen ligger 
Törestorpsgårdarna med flera äldre, välbevarade 
byggnader och även en stensättning. 

Där Nossan passerar Fölene bro faller den över en 
låg bergtröskel och bildar en liten stenig fors. Ån 
kantas delvis av klibbalskog. Utmed forsen ligger 
Fölene kvarn samt äldre bebyggelse bl.a. bestående 
av en f.d. diversehandel och mejeri. Över Nossan 
går en stenbro i två valv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravfältet vid Nycklabacken ligger i ett karaktäristiskt höjdläge i terrängen. 
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66:2 
Bråttensby 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rikligt med naturliga fodermarker. • Rikt 
fornlämningsbestånd. 

Klassificering: 2 (N2 K1). 

Areal: 75 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (1%). Övrig betesmark: 20 ha (27%). Åker: 30 ha (40%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), KML 4 kap.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Längs Nossans dalgång mellan Herrljunga och Södra 
Härene domineras landskapet av stora åkrar. 
Bråttensby kyrka ligger i kanten av detta slättlandskap. 
I omgivningarna kring kyrkan finns ett kuperat, 
småskaligt landskap med hagmarker, stenmurar och 

små åkrar. Betesmarkerna hyser stundom en fin 
torrbacksflora med backsippa, kattfot och ängshavre. 

Inom området finns fornåkrar och ett flertal 
fornlämningar. 

 
 

 

66:3 
Remmene 

Urvalskriterier: • Stort ljunghedsområde med välutvecklade gräsmarker. • Förekomst av hotad art.  
• Förekomst av hotad naturtyp. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. 

Klassificering: 1-3 (N1-3 K1). 

Areal: 600 ha. Naturlig betesmark: 50 ha (8%). Övrig betesmark: 50 ha (8%). Åker: 225 ha (38%). 

Rödlistade arter: Ljungögontröst (4), cypresslummer(2), ljungpipare (4).  

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Ljungheden på Remmene skjutfält är en rest av de 
stora hedar, som förr bildade de s. k. Svältorna, ett 
väldigt ljunghedsområde skapat av människan genom 
nedhuggning av skogen, djurens bete samt 
ljungbränning. Ljungen brändes för att på så vis 
förbättra betet för djuren, men detta skapade också 
förutsättningar för speciella arter knutna till 
ljunghedssamhället. Mosippa, cypresslummer, 
ljungögontröst och ljungpipare är exempel på arter 
som förr var vanliga i det vidsträckta 
ljunghedslandskapet men som idag är försvinnande i 
länet.  

Området hålls inte längre öppet genom böndernas 
ljungbränning utan istället tack vare militärens 
aktiviteter. Upprepade bränder föryngrar ljungen och 
skapar förutsättningar för den sällsynta floran. 

Området är numera kanske inte riktigt att betrakta 
som ett odlingslandskap, men såsom länets enda större 
kvarvarande representant av den förr så vanliga och 
kulturskapade ljungheden har Remmene skjutfält utan 
tvekan ett berättigande i detta bevarandeprogram. 
Området har med stor säkerhet också lång historisk 
kontinuitet. För detta talar inte minst det stora antalet 
fornlämningar såväl norr om själva skjutfältet som 
söderut vid Hjälmeryd samt vid Jällby. I anslutning till 
själva ljungheden i Samuelstorpområdet samt i 
sluttningarna ner mot sockenkyrkan finns ett stort och 
varierat fornlämningsbestånd. Området röjer spår av 

mänsklig verksamhet sedan allra äldsta tid. Här finns 
bl.a. ett tiotal mäktiga bronsåldersrösen, resta stenar, 
en runsten vid kyrkan, domarringar och mycket annat. 

Mycket talar för att ljungheden såsom kulturskapad 
naturtyp har åtskilliga år på nacken - mycket äldre än 
såväl granskogen som det åkerdominerade 
odlingslandskapet. Man har bl.a. i Danmark daterat de 
äldsta ljunghedarna till tidigare delen av bronsåldern. 
De trakter i sydvästsverige som förr var "ljungens 
rike" sammanfaller också med dem där 
bronsåldersbosättningen var som tätast. Förklaringen 
till detta är snart funnen. Ljungen trivs bäst på lätta, 
sandiga jordar som kunde bearbetas med 
bronsåldersbondens primitiva redskap, och här bestod 
skogen kanske också av relativt gles lättröjd ek- björk- 
och bokskog av hedtyp. Hur gammal ljungheden vid 
Remmene är kan vi bara ana men fornlämningarna ger 
ju vissa indikationer! 

Ljungheden ansluter till odlingslandskapet kring 
Remmene kyrka som ligger på gränsen mellan 
utmarken och det nuvarande slättlandskapet kring 
Nossan. I denna gränszon är odlingslandskapet 
variationsrikt med stenmurar och lövdungar. Vid 
Tåbol finns rester av en "svinatå", en allmänning där 
traktens folk förr hade sina grisar. Detta förklarar 
varför området blivit styckat i så små bitar. Här syns 
idag små åkerlyckor kringgärdade av enkel- och 
dubbelmurar vilket ger området ett särpräglat 
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utseende. 
Vid Eket låg förr fyra torp. De gamla åkerlyckorna 

kantas av stora, vällagda stenmurar som ibland bildar 
fägator. I de omgivande skogsmarkerna finns som 

tidigare nämnts ett rikt bestånd av fornlämningar, samt 
på ett flertal ställen, rester av gammal odling t.ex. 
Slätteryd och Lilla Ryd. 

 
 

 

66:4 
Stenunga 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i betad hagmark och i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • 
Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Förekomst av hotad naturtyp.  
• Rikligt med naturliga fodermarker.  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 220 ha. Naturlig betesmark: 21,5 ha (10%). Övrig betesmark: 40 ha (18%). Åker: 110 ha (50%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majas hage vid Stenunga by. 
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Genom Stenunga rinner Nossan fram med ett 
slingrande, oreglerat lopp. Längs ån finns rester av 
mader och fuktängar samt vackra partier med en kvarn 
och en gammal stenvalvbro.  

Odlingslandskapet är omväxlande med stora natur- 
och kulturvärden. Först skall framhållas det 
gammaldags landskapet i och kring Stenunga by med 
Hulegårdarna, Kärragården, Lofsgården, Aplagården 
och Spånggården. Här finns beteshagar, steniga 
betesmarker och stenmurar som ibland bildar fägator. 
Här ligger "Majas hage", med sin steniga, tuviga men 
synnerligen välbetade grässvål. Den som kommer hit i 
rätt tid kan få se tuvorna lysa rött av backtimjan. 
Backsippa, kattfot, tätört, ängsstarr och granspira är 
andra viktiga inslag i den välbetade betesmarken. Ett 
glest trädskikt med varierat trädslagsinslag ger det 
historiskt riktiga utseendet på hagmarken, långt ifrån 
den typ av betesskog som idag ofta kallas hagmark. 
Genom betesmarken löper ett system av gärdesgårdar 
som troligen avgränsar ett flertal äldre gärden med 

såväl ängsmark som åkermark. Fortfarande syns 
spåren av de gamla åkrarna i betesmarken. 

Väster om ån är det variationsrika 
stenmurslandskapet inte lika utpräglat som vid 
Stenunga by, men här finns ändå flera intressanta 
områden. I sydväst höjer sig de så kallade 
Bäcklingsbackarna över landskapet. I torrbackarna 
växer delvis en rik flora med brudbröd, flentimotej, 
axveronika, backsippa, låsbräken m.fl. Området hyser 
också flera kulturhistoriska spår i form av äldre 
åkermark, husgrunder, odlingsrösen och tre 
registrerade fornminnen. Ytterligare fornlämningar 
ligger såväl i skog som i betesmarker i omgivningarna. 

Vid Orraholmen finns en betesmark som utgör en 
rest av ett större hedlandskap. Heden hyser flera 
karaktäristiska arter som mosippa, backsippa, kattfot, 
låsbräken, slåtterfibbla, slåttergubbe m.fl. Vid 
Orraholmen finns flera föreningsgårdar, och området 
är mycket betydelsefullt för friluftslivet. 

 
 

66:5 
Kärtared 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Förekomst av hagmark med rik, hävdgynnad flora. 

Klassificering: 3 (N2 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig betesmark: 4,5 ha (3%). Åker: 15 ha (60%). 

Referenser: • Byggnadsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Kärtareds by är belägen på en åsrygg i 
skogslandskapet öster om Stenunga. Byn har en 
långsträckt form och bebyggelsen ligger samlad på 
båda sidor om grusvägen. Husen omges av små åkrar 

och stenmurar. Längre ner på sluttningen finns en 
betad hagmark med fin, hävdgynnad flora. Den norra 
delen av hagen är dock i behov av röjning. 

 
 

66:6 
Källunga 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Området är betydelsefullt för fågellivet.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 300 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (2%). Övrig betesmark: 20 ha (7%). Åker: 180 ha (60%). 

Rödlistade arter: Storspov (4), tornfalk(4).  

Lagskydd: KML 4 kap.  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
I omgivningarna kring Källunga kyrka dominerar 
öppna åkermarker landskapet. Helgesgårdarna är 
belägna strax nordost om kyrkan. Bebyggelsemiljön 
består av en enhetlig gårdsbebyggelse där man- och 
fägårdarna i de flesta fall är skilda av byvägen. 
Ladugårdarna bildar ett nästan gemensamt fasadliv 
mot vägen. 

Kulturmarkerna mellan Ramlamossen och Källunga 
by innefattar dels åkrar på mark som vunnits genom 
dikning, dels betesmark med glest ställda ekar och 
enbuskar.  

Våthultsmaderna ligger söder om Ramlamossen, 
utmed vägen mellan Skölvene och Mjäldrunga. Under 

början av 1900- talet uppfördes lador, s.k. madlador på 
Våthultsmaderna, en för varje skifte. Liknande 
områden med madlador har tidigare funnits i stora 
delar av länet och finns fortfarande t.ex. vid Eriksberg 
i Herrljunga kommun, Månstad i Tranemo och vid 
Gingri i Borås kommun. Våthultsmaderna utgör ett väl 
samlat och pedagogiskt exempel på denna typ av 
ladrike. Tyvärr är hävden idag alltför svag, och 
igenväxning pågår. 

Gräsbevuxna sankmarker kallades i äldre tider för 
mader. Högvuxet starrhö gav oftast en kvantitativt god 
ängsskörd även om näringsinnehållet var sämre än på 
fastmarken. En mycket stor andel av de gamla 
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maderna i länet dikades ut under slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet, och ersattes av kärrodlingar. 
Dessa kärrodlingar, eller "tegar" som de ofta kallas har 
nästan alltid en rektangulär form och avgränsas av 
öppna diken.  

Odlingsmarkerna kring Källunga är viktiga för 
fågellivet. Markerna utnyttjas bl.a. som näringslokaler 
för ljungpipare och häckningslokaler för storspov och 
tornfalk. 

 
 

66:7 
  Jällby 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker. • Mycket rikligt med fornlämningar i öppet, exponerat läge. • Lång 
agrarhistorisk kontinuitet.  

Klassificering: 1 (N3 K1). 

Areal: 250 ha. Naturlig betesmark: 15 ha (6%). Övrig betesmark: 15 ha (6%). Åker: 135 ha (54%). 

Lagskydd: Riksintresse K, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Känn Sjuhäradsbygden. Del 1. 
Arkeologi. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Genom Jällby socken löper en rullstensås, 
Kvinnestadsåsen. Kyrkan och gårdarna i kyrkbyn 
ligger på åsen, som här består av två parallella ryggar. 
Söder om bebyggelsen utbreder sig ett öppet 
odlingslandskap, och norr därom finns vackra 
hagmarker med vidkroniga ekar. Hagmarkerna har 
mycket stor betydelse för landskapsbilden, även om 
floran delvis är utarmad av kultivering och alltför tätt 
trädskikt. Fläckvis återfinns ändå arter som svinrot, 
slåttergubbe, ängshavre, backsippa och axveronika. 

I hagmarksområdena och på impediment

finns ett flertal fornlämningslokaler. Dessa består av 
ensamliggande gravar, en hällkista, rösen och 
stensättningar. Fyra gravfält finns i området. 
Fornlämningsbilden tyder på ett långt mänskligt 
utnyttjande av området. Det äldsta guldföremålet vi 
hittills känner till i Sverige kommer från hällkistan i 
Jällby socken. 

Bebyggelsen i den östra delen av området uppvisar 
en i det närmaste oskiftad bystruktur med enskilda, väl 
bevarade jordbruksfastigheter. Jällby kyrka är en av 
Västergötlands få bevarade medeltida timmerkyrkor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Tre hällar å rad". Foto från 
Nolgården, Jällby 1924. 
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66:8 
Ölanda 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Flera fornlämningar i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna • Väl bevarade stenmurar/stenmurssystem.  

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 100 ha. Övrig betesmark: 10 ha (10%). Åker: 55 ha (55%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Ölanda ligger i ett öppet odlingslandskap sydost om 
Hudene by. Bynamnet kommer troligen av ö i 
betydelsen "upphöjning i sank mark", samt ö av land i 
betydelsen terräng. Byn låg före laga skifte 1853 och 
1855 samlad på en höjd vid Vimleån. 

Områdets tydligaste karaktärsdrag är de mycket 
kraftiga stenmurarna som löper från byn och 

ner mot vägen. I områdets utkanter, på impediment 
och i betade lövskogar, återfinns ett flertal 
fornlämningar bestående av resta stenar, stensättningar 
och en domarring. Alldeles invid vägen ligger 
fastigheten Ölanda 22:1 med välbevarade äldre 
byggnader, bl.a. två bostadshus och smedja. 

 
 

 

66:9 
Gate, Håkantorp och Sträte 

Urvalskriterier: • Lövskogsrikt och variationsrikt odlingslandskap.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 300 ha. Naturlig betesmark: 8 ha (3%). Övrig betesmark: 25 ha (8%). Åker: 125 ha (42%). 

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Norr om Eriksberg finns ett variationsrikt 
odlingslandskap med stenmurar och stort inslag av 
lövskog kring Gate, Håkantorp och Sträte. Området 

har stora skönhetsvärden och naturvärden som dock 
huvudsakligen är knutna till lövskogsmiljöerna. 

 
 

 

66:10 
Mosslanda 

Urvalskriterier: • Rikligt med restaurerbara hagmarker. • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. 

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 100 ha. Naturlig betesmark: 12 ha (12%). Övrig betesmark: 15 ha (15%). Åker: 45 ha (45%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Byn Mosslanda ligger väl samlad i en västsluttning 
med utsikt över Nossans dalgång. Ett flertal 
ekdominerade lövhagar finns i området. Många av 
dessa är tyvärr igenväxta, och i andra fall är fältskiktet 
tydligt kvävegödselpåverkat. De grova, solitära ekar 
som förekommer talar ändå för lång kontinuitet som 

öppen mark. Landskapsbilden är tilltalande, och 
många kulturhistoriska spår i form av odlingsrösen 
och stenmurar finns i området. 

Söder om Västgärde finns en igenväxande grusås 
med rester av torrängsflora. Backsippa har förekommit 
och brudbröd växer fortfarande kvar. 
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66:11 
  Skölvene 

Urvalskriterier: • Värdefull bebyggelse i öppet landskap. • Mycket gamla och grova lövträd. • Fornlämningar och 
fornåkrar i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 40 ha. Övrig betesmark: 12 ha (30%). Åker: 15 ha (38%). 

Lagskydd: Naturminne.  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Landskapet kring Skölvene är huvudsakligen 
dominerat av skog. Kring kyrkan återfinns dock ett 
avsnitt med öppna, små åkrar som har stor betydelse 
för landskapsbilden. I omgivningarna finns ekskog och 

rester av ekhagar med mycket grova ekar varav flera 
är naturminnen. I de gamla ekhagarna finns också flera 
fornlämningar och fornåkrar. 

 

 

66:12 
 Eriksberg 

Urvalskriterier: • Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. • Mycket rikt fågelliv beroende av fortsatt hävd.  
• Förekomst av rödlistade arter. • God representant för odlingslandskap på uppodlade mossmarker ("ladrike"). 

Klassificering: 3 (N2 K2). 

Areal: 1450 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (0%). Övrig betesmark: 150 ha (12%). Åker: 925 ha (58%). 

Rödlistade arter: Storspov (4), tornfalk(4), rapphöna (4), ljungpipåare (4), kungsörn (4).  

Lagskydd: KML 4 kap.  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Ladornas och fåglarnas rike. Borås Tidning, 15:e april 1990. • Natur i Älvsborgs län. 
• Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Känn 
Sjuhäradsbygden. Del 5 Medeltiden. Borås.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eriksbergs gamla kyrka. 
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Området från Eriksbergs kyrka och slättmarkens 
"madmarker" fram till Broddarp är ett mycket 
intressant fågelområde som upptäckts av ornitologer 
under senare år. Det som framförallt gör området 
intressant är den stora andelen ej täckdikad åkermark. 
De öppna dikena styckar upp odlingsmarkerna på ett 
karaktäristiskt vis. En annan faktor av betydelse för 
fågellivet är den stora andelen gräsmark i form av 
betad åkermark och slåttervall. Översvämningsmarker 
längs Lidan samt närheten till Eriksbergsmossen är 
ytterligare förklaringar till varför vi kan räkna detta 
område som ett av länets viktigaste "odlingslandskap 
av betydelse för fågellivet".  

Eriksbergsområdet hyser länets idag kanske största 
population av tornfalk. År 1990 häckade inte mindre 
än 4 par. Storspov och tofsvipa är två andra typiska 
"odlingslandskapsfåglar" som idag visar en minskande 
trend i länet men som hyser goda populationer vid 
Eriksberg. En ovanlig företeelse som noterats är 
orrspel med inte mindre än 30 tuppar på 
åkermarkerna! 

Rapphönan som är beroende av ett variationsrikt 
slättlandskap, har också noterats i området. Huruvida 
det rör sig om en stationär stam eller utplanterade 
exemplar är dock osäkert. Nämnas bör ändå att arten 
är typisk för den typ av "slättlandskap" med 
buskridåer, trädlösa åkerholmar och dikesrenar som 
finns vid Broddarp - Eriksberg. Hornuggla, rapphöna, 
ljungpipare, kungsörn och fjällvråk är arter som kan 
noteras mer eller mindre regelbundet. 

Ur kulturhistorisk synvinkel utgör området ett gott 
exempel på ett odlingslandskap bestående av relativt 
sent uppodlade kärrmarker. Som ett 

viktigt karaktärsdrag i detta landskap ingår de grå 
ladorna vilka tidigare utnyttjades till förvaring av 
vinterfoder. De fortfarande öppna dikena är ett annat 
karaktärsdrag. 

Eriksbergs nya kyrka uppfördes 1884. Kyrkan som 
ligger på en höjd ger ett mycket mäktigt intryck, då 
den kan skådas från mycket långt håll i det slättområde 
som finns söder om kyrkan. 

Strax norr om Eriksbergs nya kyrka ligger en 
romansk stenkyrka vilken troligen uppfördes år 1190. 
Som kuriosa kan nämnas att det idag är den gamla 
kyrkan som används. Detta torde vara det enda stället i 
länet där den nya kyrkan står oanvänd medan den 
gamla utnyttjas för gudstjänster m.m. 

Eriksbergs socken brukar förknippas med Erikska 
kungaätten, och enligt den västgötska kungakrönikan 
skall Knut Eriksson ha dött i Eriksberg. Detta hör till 
de äldsta uppgifterna från länet om en tidig medeltida 
kungamakt. Den gamla kyrkan i byn, samt framför allt 
det mycket påkostade relikskrinet, vittnar också om 
platsens betydelse. 

Hallanda säteri ligger på en grusås, längs vilken 
också landsvägen löper. I omgivningarna finns 
hagmarker och steniga betesmarker med ett varierat 
lövträdsinslag. Säteriet är en värdefull kulturmiljö med 
mycket gamla anor. 

Kring Ladås och Klackholmen finns välhävdade ek 
och björkhagar där floran dock är trivialiserad av 
gödsling. 

Området är relativt nyupptäckt. Framtida 
undersökningar bör närmare utreda vilka delar som är 
mest värdefulla samt om angränsande områden har 
lika stort värde. 

 
 

66:13 
Grude - Kippe 

Urvalskriterier: • Betad skog med god karaktär av utmark. • Synnerligen väl bevarade stenmurar/ stenmurssystem. • 
Småskaligt  odlingslandskap med äldre inslag. • Kyrka i öppet landskap.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 65 ha. Naturlig betesmark:0,5 ha (1%). Övrig betesmark: 15 ha (23%). Åker: 30 ha (46%). 

Lagskydd: KML 4 kap.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. • Natur i Älvsborgs län. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Gården Kippe ligger i västra delen av Grude. Mot 
öster finns öppna odlingsmarker och i väster kommer 
skogen. Omgivningarna runt gården består av relativt 
små åkrar omgivna av stenmurar. 

Från gården löper en gammal skogsväg fram till en 
liten åker ute i skogen. Åkern omges av 
utomordentligt stora och vällagda stenmurar. Ett torp 
fanns tidigare på platsen. 

Längs skogsvägen har skogen en speciell prägel, till 
vissa delar påminnande om gammal betad 

utmarksskog med glest stående tallar och granar i 
varierande ålder, omväxlande med björk och enbuskar. 
Träden står glest, så ljuset kan strila ner i öppna 
gläntor längs vägen. Fältskiktet på marken har tydlig 
betesprägel, stundtals med väl utvecklad grässvål. I ett 
litet öppet avsnitt i skogskanten växer bl.a. 
backtimjan. 

Närmare vägen ligger Grude 1700-talskyrka vackert 
belägen i ett öppet åkerlandskap. Mot norr finns en 
stor, igenväxande hagmark. 
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66:14 
Fröstorp - Björkelund 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturlig fodermark • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 38 ha. Naturlig betesmark: 4,5 ha (12 %). Övrig betesmark: 6 ha (16 %). Åker: 22 ha (58 %). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Gårdarna Fröstorp och Björkelund ligger längs en 
mindre ås omgiven av flacka åkermarker. Invid gården 
Djupatorp i den norra delen av området finns en 
mycket vacker, enbuskrik hagmark där hävden 
beklagligt nog har upphört. Mellan Silverbäcken och 

Kronogården finns en mindre åker kringgärdad av 
delvis välhävdad naturbetesmark.  

Området är rikt på fornlämningar med sten-
sättningar, gravfält och en runsten. 

 

 

66:15 
  Hov 

Urvalskriterier: • Stor betydelse för närrekreation. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. • Lövskogsrikt odlingslandskap. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 150 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (1%). Övrig betesmark: 20 ha (13%). Åker: 75 ha (50%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Lagskydd: , KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Vid Hovs kyrka finns ett öppet odlingslandskap på 
krönet av en åsbildning.  

Mellan Hov och Lystorp är landskapet mera 
småbrutet med ekhagar och lövholmar. 
Lövskogspartierna hyser ett flertal fornlämningar i 

form av rösen, stensättningar och resta stenar. Flera 
stigar löper genom området som flitigt utnyttjas som 
närströvområde av Annelunds befolkning. 

Söder om vägen vid Örekulla ligger en betad 
hagmark med fin flora av bl.a. granspira och ängsstarr. 
 

 

66:16 
 Sämsholm 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Lövskogsrikt odlingslandskap. • Välbevarad, äldre 
bebyggelsemiljö. • Intressanta fornlämningar i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 200 ha. Naturlig betesmark: 27 ha (14%). Övrig betesmark: 10 ha (5%). Åker: 100 ha (50%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering.  
• Känn Sjuhäradsbygden. Del 1. Arkeologi. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Kärnan i detta område är den ekklädda kullen nordost 
om gården Säm. Skogen betas och har 
hagmarkskaraktär även om trädskiktet är alldeles för 
tätt. På kullen ligger bl.a. ett gravfält och fornåkrar. 

Ytterligare hagmarker finns vid Brastorp och ner 
mot Sämsholm. Utmed Vimleån vid Sämsholm löper 
små åsryggar som i öppna avsnitt uppvisar en 
välutvecklad och artrik fårsvingeltorräng. Här 
återfinns arter som brudbröd, flentimotej, backsippa, 
jungfrulin och getväppling. 

Landskapet som helhet är dock delvis förstört av 

granplanteringar och grustäkter. 
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Gammal bild från utgrävningen av Skogsbokistan. 
 
 
Det bäst bevarade odlingslandskapet återfinns vid 

Skogsbo. Terrängen är svagt kuperad med, små 
lövdungar, holmar, stenmurar och renar vilka avbryter 
slåtter- och betesvallarna. Bebyggelsemiljön vid 
Skogsbo är välbevarad och består av två gårdar. På en 
av gårdarna finns en ryggåsstuga kvar på ursprunglig 
plats från tiden för skiftet. Förutom denna finns flera 

välbevarade byggnader från olika tider, bl.a. de övriga 
bostadshusen, smedjan och vissa ekonomibyggnader.  

En av länets mest berömda hällkistor, 
Skogsbokistan, ligger vackert i kanten av en liten åker. 
Kistan, som har en längd av 9 meter, grävdes ut i 
början på 1900-talet. 

 
 

 

66:17 
   Svalered 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 25 ha. Övrig betesmark: 10 ha (40%). Åker: 10 ha (40%). 

Referenser: • Byggnadsinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Svalered är belägen på en mindre höjd, sydväst om 
Eriksbergsmossen och Lidans dalgång. Norr om byn 
finns ett skogsområde, och i söder och öster breder ett 
öppet odlingslandskap ut sig.  

Gårdarna är av mellansvensk typ, fritt placerade i 
terrängen med skilda man- och fägårdar. Förutom 

gårdarna byggs miljön upp av vägen som slingrar sig 
genom byn och välbevarade stenhägnader i åker och 
betesmark. 

Strax öster om Östergården finns ett 
hagmarksområde med gamla träd och stor 
trädslagsblandning. 
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66:18 
   Molla 

Urvalskriterier: • Mycket rikligt med fornlämningar i öppet, exponerat läge. • Välhävdade hagmarker med rik, 
hävdgynnad flora. • Rikligt med restaurerbara hagmarker. • Förekomst av hotad vegetationstyp/-typer.  
• Förekomst av hotad naturtyp. • Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta 
geologiska/naturgeografiska former. • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 200 ha. Naturlig slåttermark: 1,5 ha. (1%) Naturlig betesmark: 4 ha (6%).  
Övrig betesmark: 35 ha (%). Åker: 100 ha (50%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravhögarna vid Molla avtecknar sig som pucklar på toppen av grusåsarna. 
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Kring Molla by finns ett odlingslandskap med få 
motsvarigheter i landet. Ett system av grusåsar 
avtecknar sig mot det öppna landskapet och skänker 
området en speciell karaktär.  

Åsarna har bildats för 10.000 år sedan när 
inlandsisen höll på att dra sig tillbaka. Under isen 
forsade mäktiga isälvar fram. Dessa förde med sig 
grus och sten som avsattes vid iskanten. Efter hand 
som isen avsmälte bildades långa grusåsar vid 
mynningen.  

Flera av åsarna kring Molla är välbetade eller 
lieslagna varför de rundade formerna framträder 

tydligt, och belyser det geologiska bildningssättet. På 
många av dem avtecknar sig gravhögar som pucklar 
på krönet, vilket ger dem ett säreget intryck. 

På de välhävdade åsarna i den centrala delen av byn, 
återfinns en intressant flora av torrängsväxter, som 
t.ex. brudbröd, backsippa, backtimjan, axveronika och 
flentimotej. Det finns också ett stort antal svagt betade 
kullar och åsar med tätt trädskikt, men där rester av 
ängsflora ändå finns kvar. I dessa områden vore det 
värdefullt med gallring och intensifierad hävd. Floran 
är för övrigt rik i hela området, längs slagna vägkanter 
såväl som i igenväxande hagmarker. 

 
 

 

66:19 
  Hägdene 

Urvalskriterier: • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Rikligt med restaurerbara hagmarker.  
• Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska former.  
• Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  

Klassificering: 1-2 (N2 K1). 

Areal: 300 ha. Naturlig betesmark: 13 ha (4%). Övrig betesmark: 20 ha (7%). Åker: 120 ha (40%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Området kring Flaberg och Hägdene har samma 
karaktärer som Molla men kanske inte lika utpräglat. 
Odlingslandskapet är mycket lövrikt, och i 
sluttningarna finns flera betade ekhagar. Mer eller 

mindre öppna hagmarker förekommer också, med en 
rik flora och inslag av torrängsarter som brudbröd och 
flentimotej. I området finns rikligt med 
kulturhistoriska spår bl.a. ett järnåldersgravfält.  

 
 

 

66:20 
Mollaryd 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturlig fodermark.• Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Rikt fornlämningsbestånd i 
anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 60 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (3 %). Övrig betesmark: 3 ha (5 %). Åker: 32 ha (53 %). 

Referenser: • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Landskapet söder om Mollaryd präglas till stor del av 
stora grustäkter. Väster om vägen återfinns dock 
fortfarande ett tilltalande odlingslandskap. Större 
delen av området hävdas numera genom bete, och i 
slänterna återfinns på flera ställen rika förekomster av 
backsippa. Öster om vägen ligger en mycket vacker 

ljungbevuxen kulle vars västra del utgörs av ett 
järnåldersgravfält. Hävden har tyvärr upphört och tall 
och björk har börjat vandra in. Röjning och bränning 
av ljungen och ett återupptaget bete är nödvändigt för 
att naturvärdet skall kunna bibehållas.  
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Mollaryd 2 Ljunghed 2 ha 
2 Stålarp 2 Öppen hagmark 1 ha 
   Hackslått 0,5 ha 
3 Galtholmen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
4 Myresjö 2 Hackslått 0,5 ha 
5 Bodagärde 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
6 Vesene 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
7 Molla by 2 Öppen hagmark 1 ha 
   Hackslått 1,5 ha 
8 Kartäcker, Flaberg, Ulvstorp 3 Björkhage 9 ha 
9 Kärret, Hägdene 3 Ekhage 4 ha 
10 Hästhagen, Od 3 Ekhage 4 ha 
11 Skattegården, Holmåkra 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
12 Rönnegärde 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
13 Ljung 3 Björkhage 3,5 ha 
14 Djupatorp 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 4,5 ha 
15 Örekulla 2 Öppen hagmark 2 ha 
16 Sämsholm 3 Björkhage 2 ha 
17 Åsen 3 Ekhage 5 ha 
18 Bastorp 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
   Ekhage 1 ha 
19 Vimleån 2 Blandlövhage 16,5 ha 
20 Högsättra 3 Ekhage 2,5 ha 
21 Remmene skjutfält 1 Ljunghed 50 ha 
22 Kampelycke 3 Öppen hagmark 1 ha 
23 Jällby 2 Ekhage 13 ha 
24 Jällby (söder 3 Öppen hagmark 1 ha 
25 Backagården, S. Björke 3 Ekhage 2 ha 
   Öppen hagmark 0,5 ha 
26 Lundagården 3 Ekhage 9,5 ha 
27 Klastorp 3 Öppen hagmark 1 ha 
28 Mosslanda 3 Ekhage 12 ha 
29 Åsbogärde 2 Öppen hagmark 1 ha 
30 Källunga 3 Blandlövhage 5 ha 
31 Slätterna 3 Öppen hagmark 4 ha 
32 Äckrorna 3 Ekhage 8 ha 
33 Björnarp 3 Blandlövhage 5 ha 
34 Västergården, Eggvena 3 Öppen hagmark 6,5 ha 
35 Bråttensby 2 Öppen hagmark 1 ha 
36 Ekeberget 3 Blandlövhage 1,5 ha 
37 Nycklabacken 3 Träd- och buskbärande äng 2,0 ha 
38 Mossagården, Fölene 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
39 Vreta 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,5 ha 
40 Bäcklingsbackarna 2 Öppen hagmark 6 ha 
41 Orraholmen 1 Öppen hagmark 4 ha 
   Blandlövhage 3 ha 
42 Kärragården-Hulegården 1 Annan träd- & buskbärande hagmark 6,5 ha 
43 Stenunga 3 Slåttermad 2 ha 
44 Åbacken 3 Öppen hagmark 4,5 ha 
45 Kärtared 2 Blandlövhage 4,5 ha 
46 Blaskhall 3 Björkhage 6 ha 
47 Hultet 3 Ekhage 11 ha 
   Öppen hagmark 3 ha 
48 Vithatt 3 Ekhage 7,5 ha 
49 Hagen, Källeryd 3 Blandlövhage 7 ha 
Ö1 Trädet, Molla 3 Öppen hagmark 3 ha 
Ö2 Hägdene 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
Ö3 Sandske sand 3 Sötvattenstrandäng 3 ha 
Ö4 Grude 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö5 Hov 3 Blandlövhage 3 ha 
Ö6 Ollestad 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 5 ha 
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Ö7 Ladås, Eriksberg 3 Björkhage 4 ha 
Ö8 Svensgården, Fölene 3 Ekhage 3 ha 
Ö9 Vreta, Herrljunga 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 5 ha 
Ö10 Bergagärde, Herrljunga 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö11 Johannesberg, Tostared 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
Ö12 Ballaberget, Källeryd 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

58 Herrljunga Hög stensättning 
65 Remmene skjutfält Rösen 
70 Nycklabacken Gravfält 
91 Brudföljet Gravfält 
115 Mollaryd I Gravfält 
116 Mollaryd II Gravfält 
117 Molla Gravfält 
118 Hägdene Gravfält 
119 Mollungen Hällkista 
120 Od kyrkan Gravfält 
124 Jällby Gravfält, hällkista m.m. 
125 Ljung Gravfält 
153 Odins flisor Gravfält 
211 Sämsholm Gravfält 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Attorp. Välhävdad hagmark med delvis naturlig flora. 
2. Axelfors. Hagmark. 



 

115 

Lerums kommun 

 

24:1 
 Skäfthult 

Urvalskriterier: • Stor betydelse för friluftsliv. • Kraftiga stensträngar i och mellan åkrarna. • Småskaligt odlingslandskap. 

Klassificering: 2 (N2 K1). 

Areal: 12 ha. Övrig betesmark: 3 ha (25%). Åker: 7 ha (58%). 

Rödlistade arter: Kort parasitspik (3).  

Lagskydd: KML 2 kap., riksintresse N, riksintresse F. 

Referenser: • Kommunal översiktsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i 
Göteborgsregionen.  

 
I den norra delen av kommunen, långt in i Risvedens 
skogsområde, ligger den lilla gården Skäfthult. De 
småskaliga odlingsmarkerna runt huset består av 
betade åkermarker och en ekhage som gränsar mot 
skogen. I och mellan åkrarna finns ett stort antal 
långsmala stensträngar. Denna form av ålderdomliga 

lämningar är numera mycket ovanliga i det fortfarande 
brukade landskapet.  

Invid Skäfthultssjön finns ett ängskärr med rik 
förekomst av gotlandsag.  

 

 
 

 

24:2 
  Östad 

Urvalskriterier: • Tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Rikligt med kulturhistoriska spår från 
olika tidsepoker i anslutning till de brukade markerna • Välbevarade fornåkrar i öppet, exponerat läge. •  By med spår av 
äldre bystruktur. • Ekhage gamla och grova ekar. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 200 ha. Övrig betesmark: 15 ha (8%). Åker: 110 ha (55%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), KML 4 kap. riksintresse K, riksintresse N.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunalt kulturmiljöprogram. 
• Byggnadsinventering. • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen.  

 
Östad kyrka och by ligger på höjderna ovanför Mjörn i 
anslutning till en skogklädd grusås. De lätta sand- och 
grusjordarnas betydelse för de tidiga jordbrukarna 
belyses bl.a. av ett större antal fornåkrar samt två stora 
gravfält från järnåldern. Huvuddelen av lämningarna 
ligger tyvärr idag i skogsmark, men ett område med 
fornåkrar strax norr om kyrkan hålls fortfarande öppet. 
Här kan man se fornåkrar begränsade av breda 
jordfyllda stensträngar och terrasser. 

Norr om kyrkan utbreder sig ett tilltalande 
odlingslandskap med böljande, kuperade åkrar 
avgränsade av lövbevuxna och delvis betade raviner. 
Här och var sträcker sig vidkroniga sparbanksekar ut 
över åkermarkerna. På en del av träden växer rikligt 
med lunglav. 

I jordeboken 1550 omfattar Östad hela 18 gårdar 
vilket belyser områdets betydelse under medeltiden. 
Byn har av hävd varit delad i två avdelningar, den 
egentliga byn kring kyrkan och överbyn bestående av 
7 säterigårdar (se vidare område 3 i Alingsås 
kommun.) 
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24:3 
 Huvden 

Urvalskriterier: • Förekomst av hagmark och strandängar. • Viktig rastplats för flyttfågelsträcket. 

Klassificering: 3 (N2). 

Areal: 40 ha. Naturlig betesmark: 8 ha (20%) Övrig betesmark: 2 ha (5%). Åker: 22 ha (55%). 

Lagskydd: Riksintresse N, strandskydd.  

Referenser: • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur 
i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens våtmarksinventering.  

 
Gården Huvden ligger på en bergig udde vid Mjörn. 
Mitt på udden finns en stor, hårt betad lövskogshage. 
På båda sidor om denna finns grunda vikar med leriga, 
sanka stränder. Genom invallning har åkermark 

vunnits ur sjön. Området är av betydelse som rastplats 
för flyttfågel, framförallt tättingar, andfåglar och 
rovfåglar. Härvidlag är även åkermarkerna i norr av 
viss betydelse. 

 
 

24:4 
  Vite mosse 

Urvalskriterier: • Område som bevarat karaktär av hedlandskap. • Förekomst av hotad art och vegetationstyp. 

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 70 ha. Övrig betesmark: 70 ha (100%). 

Rödlistade arter: Alkonblåvinge (2).  

Lagskydd: Riksintresse N, riksintresse F, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens 
våtmarksinventering.  

 
Landskapet kring Vite mosse på Vättlefjäll präglas av 
en småkuperad, starkt bergbunden terräng. Fram till 
senare delen av 1800-talet ingick området i det 
ljunghedslandskap som bredde ut sig på utmarkerna 
Vättlefjäll, Alefjäll och Risveden. Sedan betet och 
svedjningen upphörde beskogades hedarna under 
decennierna kring sekelskiftet. Återbeskogningen 
stoppades tillfälligt av en större brand som drog över 
Vite mosse år 1912. Drygt 60 år senare drog ånyo en 
brand över området, som på så sätt i stora drag bevarat 

den gamla karaktären av hedlandskap. 
Efter den senaste branden har en stor del av området 

varit föremål för beskogningsåtgärder. De centrala 
delarna har dock lämnats orörda. 

Hedvegetationen domineras av arter som ljung och 
blåtåtel. Västliga arter som klockljung, klockgentiana 
och tuvsäv är karaktäristiska inslag. I området finns 
goda populationer av nattskärra och trädlärka samt 
spelplatser för orre. Den hotade fjärilsarten 
alkonblåvinge har en rik förekomst i området. 

 

 

24:5 
  Lärjeåns dalgång 

Urvalskriterier: • Tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling • Genom bete väl exponerat och vackert 
ravinsystem. 

Klassificering: 3 (N3). 

Areal: 86 ha. Naturlig betesmark: 18 ha (21%). Åker: 65 ha (76 %). 

Lagskydd: Riksintresse N, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. • Natur i Älvsborgs län.  
• Länsstyrelsens våtmarksinventering.  

 
Från Målöga och söderut har Lärjeån skurit sig ner i en 
djup ravin. Ravinslänterna utgörs till största delen av 
betesmarker som dock bär tydliga spår av 

kvävegödsling. Ravinen omges av större, 
sammanhängande åkermarker.  
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24:6 
  Stora Lundby 

Urvalskriterier: • Hagmarker med gamla och grova ekar. • Kyrka och välbevarad, äldre prästgårdsmiljö. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 90 ha. Naturlig betesmark: 5,5 ha (6%). Övrig betesmark: 5 ha (6%). Åker: 40 ha (44%). 

Lagskydd: KML 4 kap., KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen.  
• Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
Omgivningarna kring Stora Lundby kyrka präglas i 
hög grad av ekhagarna med kraftiga, vidkroniga träd. 
Tillsammans med kyrka och prästgård från 1700-talet 

bildar hagarna och de öppna åkrarna en väl 
sammanhållen miljö av högt värde. 

 
 

24:7 
Hjällsnäs 

Urvalskriterier: • Karaktäristiskt och välbevarat skifteslandskap i fullåkersbygd. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning 
till de hävdade jordbruksmarkerna. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Fullåkersbygd med rikt inslag av åkerholmar och 
öppna diken. • Förekomst av hotad art.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 300 ha. Åker: 250 ha (83%). 

Rödlistade arter: Vaktel (2).  

Lagskydd: Riksintresse K, KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • 
Kommunal översiktsplan.  

 
I anslutning till en stor grusavlagring vid Hjällsnäs 
finns resterna av en av Västergötlands största forntida 
gravplatser. Området är tyvärr idag svårt sargat av 
täktverksamhet. 

I anslutning till gravplatserna finns resterna av 
Hjällsnäs by, som till stora delar utskiftades i samband 
med laga skifte på 1850-talet. Öster om byn utbreder 
sig ett öppet, åkerdominerat odlingslandskap med 
utskiftad jordbruksbebyggelse i karaktäristiska lägen 
invid åkerholmar och bergknallar. Området utgör ett 
gott exempel på en fullåkersbygd med vacker land-

skapsbild och kulturhistoriska kvalitéer. Området har 
också vissa biologiska värden genom sin betydelse för 
fågellivet samt flora knuten till åkerholmarna. 
Odlingslandskapets häckfåglar inskränker sig 
framförallt till mindre krävande arter som tofsvipa och 
sånglärka. Vakteln är en annan typisk, men i landet 
numera mycket sällsynt, slättbygdsfågel som noterats 
vid Hjällsnäs under senare år. Åkrarna är också 
mycket fågelrika under sträck- och rasttider. 

Platsen för slottet Sjöborg finns på en väl avsatt 
kulle i områdets nordligaste delar. 

 
 

24:8 
Hunsered 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Mycket biotoprikt odlingslandskap. • 
Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Välbevarade fornåkrar i hagmarkerna. • Rikligt med naturliga fodermarker. 

Klassificering: 1 (N2 K2). 

Areal: 70 ha. Naturlig betesmark: 14,5 ha (20%). Övrig betesmark: 15 ha (21%). Åker: 25 ha (36%). 

Rödlistade arter: Gulärla (4). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse N, strandskydd.  

Referenser: • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. • Länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av 
Älvsborgs län.  
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Vid Hunsered finns en stor, betad strandäng. 
 
 
I den östra delen av Hjällsnäs odlingsbygd ligger 
gården Hunsered i sluttningen ner mot Mjörn. Strax 
söder om gården utbreder sig ett tilltalande och 
variationsrikt kulturlandskap med vackra betade 
hagmarker och små åkrar. Området övergår mot öster i 
en stor hedekskog som delvis betas. Betesmarkerna 
hyser bitvis en rik flora med naturligt hävdgynnade 
arter som kattfot, slåtterfibbla, svinrot och 

slåttergubbe. Inom området förekommer också 
registrerade fornåkrar. 

Nere vid sjön ligger en stor, betad strandäng som 
västerut övergår i ett stråk med fuktäng mellan 
åkrarna. Strandängen är viktig för rastande och 
häckande fåglar. Det finns bl.a. äldre uppgifter om 
häckande rödbena, gulärla och grönbena. 

 
 

 

24:9 
  Olstorp 

Urvalskriterier: • Område med intressant flora och fauna knuten till odlingslandskapets småbiotoper.  
• Värdefull bebyggelsemiljö. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 80 ha. Övrig betesmark: 10 ha (13%). Åker: 45 ha (56%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kommunal översiktsplan. • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen.  

 
Olstorps by där två gårdar ligger kvar i den gamla 
bykärnan omges av ett åkerdominerat 
odlingslandskap. Mot utkanterna finns en del betade 
hagmarker, bl.a. en vacker tallhage med hålvägar vid 
Silvervallen. På åkerholmar vid husen och på 

uppstickande hällar i åkermarkerna förekommer en 
intressant flora med bl.a. arter som brudbröd, stor 
fetknopp och krussilja. Vid gårdarna finns dammar 
med rikt grodliv. I söder löper en välbevarad fägata. 
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24:10 
Nääs - Öijared 

Urvalskriterier: • Välbevarat herrgårdslandskap. • Synnerligen värdefulla bebyggelsemiljöer. • Fornlämningar och 
fornåkrar i betade hagmarker. • Odlingslandskap med bebyggelse och fornlämningar som väl belyser 
kolonisationsförloppets olika faser. 

Klassificering: 1,3 (N3 K1). 

Areal: 300 ha. Naturlig betesmark: 23 ha (9%). Övrig betesmark: 35 ha (12%). Åker: 110 ha (37%). 

Lagskydd: Byggnadsminne, KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K, riksintresse N, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Utredning 
inför fördjupad översiktsplan för Nääs. • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen.  

 
Nääs slott och dess omgivningar präglar landskapet 
kring den nedre delen av sjön Sävelången. Slottet 
ligger högt på en udde i sjön omgiven av betesmarker 
och en stor engelsk park med ädellövträd. Fram till 
slottet leder en vacker lindallé. I omgivningarna, 
framförallt i väster, finns stora ekhagar med grova och 
vidkroniga träd. Inom vissa delar har hagmarkerna 
tyvärr tillåtits att växa igen och det vore synnerligen 
värdefullt för helhetsmiljön att återskapa dessa till sitt 
forna utseende.  

Omgivningar kring Nääs har tidigt utnyttjats av 
människan. Äldst är de många lämningarna efter den 
äldre stenålderns kustbundna boplatser utmed så gott 

som hela strandzonen längs sjön. Dessutom finns 
lämningar från såväl yngre stenålder, järnålder och 
bronsålder. Nääs by omtalas i olika handlingar från 
mitten av 1500-talet.  

Nääs slott fick sannolikt sin första huvudbyggnad 
under 1600-talet och har senare tillbyggts och 
ombyggts i olika omgångar. 

Till Öijared hör ett flertal torp och arrendegårdar av 
vilka kan nämnas Lilla och stora Håvared samt 
Pålstorp. I omgivningarna kring dessa återfinns ett 
flertal fornlämningar och fornåkrar. Fornåkrarna vid 
Håvared räknas som länets bästa exempel på s.k. 
ryggade åkrar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nääs slott. 
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Kulturlandskap vid Håvared. 
 

 

24:11 
Aspenäs - Sävesbo 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 246 ha. Övrig betesmark: 25 ha (10%). Åker: 125 ha (50%). 

Referenser: • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. i. • Natur i Älvsborgs län.  
• Kommunal översiktsplan. 

 
Odlingslandskapet från Aspenäs till Sävesbo har stora 
skönhetsvärden. Öppna, böljande åkrar avbryts av 
lövskogsklädda bergknallar och mjuka, branta 
ravinsluttningar. Det öppna landskapet utnyttjas bl.a. 
som jaktmarker för berguv. Längs ån finns rester efter 
två kvarnar, källor, stensatta stigar, hällbroar m.m. 

Vid Västra Sävesbo återfinns en väl samlad äldre 
bebyggelsemiljö med flera man- och 
ekonomibyggnader. På åkerholmar i omgivningarna 
har låsbräken och backtimjan tidigare påträffats. 

 
 

24:12 
Gullringsbo - Stålebo 

Urvalskriterier: • Odlingslandskap med rikt inslag av betespräglade lövskogar. • Mycket gamla och grova hagmarksträd. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 225 ha. Övrig betesmark: 75 ha (33%). Åker: 30 ha (13%). 

Lagskydd: Landskapsskydd, riksintresse N.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Kommunal översiktsplan. 

 
Sluttningarna och ravinerna på Aspens sydsida är 
klädda med lövskogar omväxlande med små, öppna 
åkermarker kring Gullringsbo, Götebo och Stålebo. 
Lövskogarna är mestadels betade och har stundom en 
god hagmarkskaraktär med hasselbuketter, gamla och 
grova ekar och lövträd. Den naturliga ängsfloran har 
tyvärr försvunnit och på grund av alltför stor 
beskuggning ersatts av en lundflora. Lövskogarna 
hyser också en rik svampflora varav vissa arter kan 

sägas vara typiska för betade marker, t.ex. 
ängsvaxskivling. Området är ett av länets större 
sammanhängande områden med betade lövskogar, och 
har härvidlag mycket högt värde. Inför framtiden vore 
det värdefullt att upprätta en skötselplan med avsikt att 
peka ut områden där hagmarkskaraktären bör 
förstärkas, områden som bör bibehålla karaktären av 
betad lövskog eller lund samt vilka delar som bör 
lämnas åt fri utveckling. 
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Landskapet har också stora kulturhistoriska värden. 
En mycket gammal grusväg löper genom 
lövskogsområdet ner mot Aspen. Hällkistan vid Jeriko 
är gammal gränspunkt för gränsen mellan Lerum och 

Partille. Många av byggnaderna inom området har 
stort kulturellt och arkitektoniskt värde. Det påstås 
också att Viktor Rydberg inspirerades till sin dikt 
"Tomten" efter ett besök i området. 

 
 

24:13 
Kolboryd 

Urvalskriterier: • Stor betydelse för närrekreation. • Lövskogsrikt odlingslandskap med • Mycket gamla och grova lövträd. 
• Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha (3%). Övrig betesmark: 10 ha (20%). Åker: 15 ha (30%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F.  

Referenser: • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. • Länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Vid Kolboryd invid Lilla Stamsjöns strand ligger ett 
vackert odlingslandskap. Miljön har herrgårdskaraktär, 
där ekhagar och betade lövlundar omväxlar med öppna 

åkermarker. Längs vägen löper några välbevarade 
stenmurar. 

 
 

24:14 
 Härskogen 

Urvalskriterier: • Välbevarade bebyggelsemiljöer. • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår.  
• Småskaligt odlingslandskap. • Förekomst av naturliga fodermarker. • Stor betydelse för friluftsliv och turism. 

Klassificering: 2-3 (N3 K2). 

Areal: 300 ha. Naturlig betesmark: 12 ha (4%). Övrig betesmark: 50 ha (17%). Åker: 100 ha (33%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse F, landskapsskydd, strandskydd.  

Referenser: • Remissomgång för naturvårdsplaneringen i Göteborgsregionen. • Natur i Älvsborgs län.  
• Kommunal översiktsplan. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
I den södra delen av kommunen ligger Härskogens 
stora skogsområde. Området fortsätter även in i 
Härryda, Alingsås och Borås kommuner. 

I den vidsträckta barrskogsmiljön saknas större 
sammanhängande jordbruksområden, men enskilda 
små brukningsenheterna utgör viktiga inslag i 
landskapet. De öppna markerna kring skogsgårdarna 
är av stor betydelse för landskapsbild och naturvård. 
Bebyggelsen är ofta av kulturhistoriskt intresse.  

Av odlingslandskapen i Härskogen skall området 
kring Västra Viebo och Västra Råbo nämnas i första 
hand. I sluttningarna ner mot Gärdsjön finns ett stort 
och mycket tilltalande beteslandskap. Markerna 
karaktäriseras av ett antal stora och mindre 
odlingsrösen i en mosaik 

med små äldre åkermarker, spridda lövträd och 
smådungar. 

Ett annat intressant område är landskapet kring 
Sävhult. Området är beläget på en drumlinrygg med de 
karaktärsdrag som är typiska för denna typ av 
områden. Längs den svagt välvda toppen av drumlinen 
ligger brukade åkrar omgivna av kraftiga och vällagda 
stenmurar vilka kantas av grova ekar och almar. I 
väster finns en tallskog med god karaktär av gammal 
betesskog. Dessutom mynnar en fägata trattlikt ut i 
skogen.  

Välbevarade torpställen med omgivande 
odlingslandskap finns bl.a. vid Hallabron och 
Kolabotten. Vid Stensjöhall finns en liten slåtteräng 
som hävdas genom naturskyddsföreningens försorg. 
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Större, sammanhängande odlingslandskap med 
åkermarker, enstaka hagmarker, betad lövskog och 
stenmurar återfinns bl.a. kring Bävseryd, Brunstorp - 
Slätthult och Bocksmossen - Högsboholm. 

Vid Tvärsjödal finns ett bevarat odlingslandskap 
kring en skogsgård med anor från 1500-talet. 

Härskogsområdet rymmer dessutom ett stort antal 

mer eller mindre övergivna odlingsmiljöer där 
lövskogar och lundvegetation växt upp på de forna 
odlingsmarkerna. Här är det av stor betydelse att 
skogsbruket visar särskild hänsyn. 

Härskogenområdet ansluter till områden i Borås och 
Alingsås kommuner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jungfru Marie nycklar är skogsbygdens orkidé. Den påträffas här och var i anslutning till de småskaliga odlingslandskapen i 
Härskogen. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Västra Viebo 3 Blandlövhage 9 ha 
2 Lerån 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
   Öppen hagmark 55 ha 
3 Lergraven 2 Ekhage 12 ha 
4 Sävhult 3 Betad skog 3 ha 
5 Aggetorp 3 Öppen hagmark 3 ha 
   Ekhage 1 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
6 Lundby 3 Ekhage 5,5 ha 
7 Stora Håvared 3 Ekhage 3 ha 
8 Hunsered 2 Sötvattenstrandäng 12 ha 
   Blandlövhage 2,5 ha 
9 Gethult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
10 Sjötorp 2 Öppen hagmark 2 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
   Sötvattenstrandäng 4 ha 
11 Kolboryd 3 Ekhage 1,5 ha 
12 Nääs 2 Ekhage 20 ha 
Ö1 Bocksmossen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
Ö2 Lärjeån 3 Öppen hagmark 18 ha 
Ö3 Huvden 3 Ekhage 4 ha 
   Sötvattenstrandäng 4 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

95 Nääs slott slott 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Skepplaskog. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö. 
2. Kullagården. Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. 
3. Skyrsjönäs. Betat kulturlandskap med stenmurar och odlingsrösen. 
4. Granås. Igenväxande marker kring skogstorp. Smörboll, granspira och slåttergubbe.  
5. Grohögen. Gruskulle med rikt backsippebestånd. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
6. Oryd. Bäckravin med backsippa, nattviol och slåttergubbe.  
7. Skallsjö kyrkoruin. Torrängsflora med bl.a. backtimjan och slåttergubbe. 
8. Stensjöhult. Slåtteräng vårdad av Lerums Naturskyddsförening. Nattviol och Jungfru Marie nycklar.  
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Lilla Edets kommun 

 

 

62:1 
Stora Näset 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. 

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 44 ha. Åker: 11,5 ha (26 %). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram (preliminär). 

 
Gården Stora Näset ligger vackert vid Öresjös södra 
strand, omgiven av relativt små åkermarker. Den 
välbevarade gårdsmiljön består av ladugård och 

boningshus från 1800-talet omgivna av gamla och 
grova lövträd. 

 
 

 

62:2 
Göta älvs dalgång 

Urvalskriterier: • Storslagen och tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Stor betydelse för 
friluftsliv och turism. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Genom bete väl exponerat och vackert ravinsystem (Intagan). • 
Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Viktig kommunikationsled för flyttfågelsträcket.  
• Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska former. 

Klassificering: 2-3 (N3 K2). 

Areal: 2400 ha. Naturlig betesmark: 23 ha (1%) Övrig betesmark: 150 ha (6%). Åker: 1600 ha (67%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse F, riksintresse N, strandskydd, riksintresse K (Tösslanda).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Byggnadsinventering.  
• Kommunalt kulturmiljöprogram (preliminär). 

 
Göta älvs dalgång har en särställning bland Älvsborgs 
läns odlingslandskap. Inte för att här finns speciella 
arter eller naturtyper knutna till odlingslandskapet. 
Inte heller för att landskapet skulle ha någon särdeles 
ålderdomlig prägel. Nej, det som är speciellt med Göta 
älvdalen är istället den storslagna landskapsbilden. 
Göta älv, Sveriges största vattendrag med en 
medelvattenföring på 550 m3/ sek, flyter sakta fram i 
en bred, sedimentfylld dalgång kantad av branta 
bergsidor. Längs dalgångens botten, på ömse sidor om 
älven, ligger öppna åkermarker, vilka medger 
utblickar över det storslagna landskapet. Mellan 
Lödöse och Älvängen breder en vidsträckt, plan 
åkerslätt ut sig, och åkrarna ligger nästan i nivå med 
älvens yta. Norr om Lilla Edet har älven istället skurit 
sig ner i leravlagringarna och utbildat en djup, relativt 
trång fåra 

med strandbrinkar på upp till 20 meters höjd. Det har 
utbildats markanta och särpräglade former med höga, 
erosionsskadade strandbrinkar, raviner och skredärr. 
På få ställen i landet är dessa skredformer så 
välutbildade som i Göta älvs dalgång norr om Lilla 
Edet. 

Göta älvdalen har också en annan särställning som 
dock inte omedelbart låter sig avläsas i landskapet. 
Dalgången har i alla tider utnyttjats som en viktig 
kommunikationsled, och området har varit en viktig 
centralbygd. Redan under stenåldern då de första 
människorna invandrade till vårt land följde man älven 
in i landet. Stenåldersfynd, fornborgar och de många 
fornlämningarna vittnar om betydelsen under historisk 
och förhistorisk tid. De nuvarande åkrarna utgjordes 
tidigare av kärr och sankängar vilka var av betydelse 
som slåtter- och betesmarker. 
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Göta älvs dalgång från Hjärtum och norrut. 
 
 
 

Strandängarna som idag finns vid Nödinge, Alafors 
och Hajs sjö kan ge en viss uppfattning om hur 
landskapet då kan ha sett ut.  

De första åkerbruket bedrevs högt upp på 
sluttningarna, på den typ av lättare sandjordar som 
t.ex. finns vid Hjärtum och Åsbräcka. Dagens 
åkerlandskap på de tunga lerjordarna är däremot en 
produkt av mer sentida uppodling i samband med att 
järnplogen kommit till allmän användning. 

Det kanske vackraste, bäst bevarade och 
sammanhållna odlingslandskapet återfinns idag utefter 
ett stråk från Lilla Edet - Hjärtum upp till Intagan, 
innefattande miljöerna kring Slumpåns mynning och 
Åsbräcka. Utmed detta avsnitt återfinns också äldre 
jordbruksbebyggelse, dels i form av slott och säterier 
från 1600- 1800-tal, dels i form av ett större antal 
utskiftade gårdar från 1800-talet. Den värdefullaste 
enskilda bebyggelsemiljön utgörs av Tösslanda gård 
och säteri. 

(Se vidare objekt 3 och 6 i Ale kommun.) 
 
 

 

62:3 
 Dykärra 

Urvalskriterier: • Välbevarad torpmiljö. 

Klassificering: 3 ( K2).  

Areal:  3,5 ha. Åker: 3,5 ha (100%). 

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram (preliminär). 

 
Strax öster om Lilla Edets tätort ligger detta lilla 
hemman om 3,5 hektar. Bebyggelsen består av ett 
mycket litet boningshus, ladugård samt tre uthus 
samlade kring en liten kulle, omgiven av vall och 

betad åkermark. De öppna dikena vittnar om att 
åkrarna brutits upp på gammal kärrmark, vilket kan 
förklara namnet. 
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Vid Dykärra ligger ett mycket litet torpställe med omgivande odlingsmarker. 
 

 

62:4 
Stora Kalvshult - Dunevallen 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermark. • Äldre jordbruksbebyggelse. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 57 ha. Naturlig betesmark: 5,7 ha (10%). Åker: 27 ha (47%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Byggnadsinventering.  

 
Stora Kalvshult består av två tätt liggande gårdar med 
välbevarade ekonomibyggnader på gränsen mellan 
Lilla Edets och Trollhättans kommuner. Norrut mot 
Dunevallen sträcker sig ett öppet, småböljande 
åkerlandskap omgivet av skog. Vid Dunevallen ligger 

en betad hagmark med relativt opåverkad ängsflora. 
Vidare norrut längs vägen sträcker sig ett avsnitt med 
betad skogsmark, små stenmurar och enstaka 
fornlämningar. 

 

 

62:5 
Brännera 

Urvalskriterier: • Äldre jordbruksbebyggelse. • Särpräglad landskapsbild som är beroende av fortsatt odling.  
• Förekomst av naturliga fodermark. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 88 ha. Naturlig betesmark: 28 ha (32%). Övrig betesmark: 17 ha (19%). Åker: 27 ha (31%). 

Lagskydd: Riksintresse N.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Brännera är en gammal folklig benämning på 
dalgången utmed Kärra å, öster om Vårdåseberget. 
Dalgången ligger inträngd mellan mycket branta 
bergssidor och bebyggelsen, som delvis består av äldre 
gårdar, ligger upptryckt längs den västra bergskanten. 

Längs ån finns betade raviner som fläckvis hyser en 
flora med naturligt hävdgynnade arter som 
ängsskallra, bockrot, brudbröd och stagg. Ravinerna är 
tyvärr delvis igenväxande varför en intensifierad hävd 
vore önskvärd. Inom området finns äldre broar av sten, 
lämningar av gamla träbroar, stenmurar och en 
offerkälla. 
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62:6 
 Sörheden 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Stor betydelse för närrekreation. • 
Genom bete väl exponerat och vackert ravinsystem med relativt opåverkade grässvålar. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 60 ha. Naturlig betesmark: 18 ha (30%). Övrig betesmark: 5 ha (8%). Åker: 30 ha (50%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Gårdaån rinner fram genom en dalgång, som är djupt 
nedskuren i leran, strax öster om Lödöse samhälle. Ån 
meandrar kraftigt, och erosionen i sedimenten har gett 
upphov till ett vackert kuperat ravinlandskap, som 
hålls öppet genom betesdrift. Ravinerna har under 
forna tider utnyttjats som slåtterängar. Genom att 

marken kultiverats och gödslats har den ursprungliga 
slåtterfloran utarmats, men fortfarande återfinns ändå 
relativt rika bestånd av arter som ängsskallra och 
smörbollar. Ett stort värde ligger i den mycket 
tilltalande landskapsbilden och områdets närhet till 
Lödöse samhälle. 

 

 

Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Marieström 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
2 Säckekärren 3 Öppen hagmark 13 ha 
3 Vesten och Stenarsröd 3 Öppen hagmark 5 ha 
4 Delsbo, Hjärtum 3 Björkhage 5 ha 
5 Högsbo, Hjärtum 3 Öppen hagmark 2 ha 
6 Röd 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
7 Uttersåker 3 Ekhage 4,5 ha 
8 Rudet, Åsbräcka 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 8 ha 
9 Åsbräcka 2 Öppen hagmark 25 ha 
10 Åby 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
11 Lunden 3 Blandlövhage 6,5 ha 
12 Kärraån 2 Öppen hagmark 28 ha 
13 Stora Kalvshult 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
14 Ekedalen 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
15 Lunneviken 3 Ekhage 15 ha 
16 Ale-Skövde kyrka 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 7,5 ha 
17 Kattunga 3 Öppen hagmark 2 ha 
18 Lödöse 3 Öppen hagmark 18 ha 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Kvarnbäcken. Hagmark med kulturhistoriska lämningar. 
2. Lilla Näset. Högt belägen äldre gård omgiven av ett igenväxande odlingslandskap. Gamla lövträd. Lunglav och 

nattviol. Strövområde. 
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Marks kommun 

63:1 
 Hästebacka 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Förekomst av naturliga fodermarker.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 12 ha. Naturlig slåttermark: 0,1 ha (1%). Naturlig betesmark: 3,5 ha (29%).  
Övrig betesmark: 3,5 ha (29%). Åker: 3 ha (25%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Hästebacka ligger i en nordlöpande svacka ner mot 
Yttre Ingsjön. Gården omges av små åkrar, steniga 
beteshagar och lieslagna slänter. På en ås norr om 
husen ligger en vacker och tilltalande björkhage med 
enbuskar och några mycket grova björkar. Den 

snaggbetade grässvålen domineras av fårsvingel och 
stenmåra. Hagmarker sträcker sig även söderut från 
gården. Närmare bebyggelsen finns några små 
åkerslänter som slås med lie, där det bl.a. växer 
darrgräs, svinrot, rödklint, vårstarr och slåttergubbe. 
 

 

63:2 
Ubbhultsdrumlinen 

Urvalskriterier:• Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska former. • 
Området har vetenskapligt intresse. • Förekomst av naturliga fodermarker. 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 150 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (1%). Övrig betesmark: 10 ha (7%). Åker: 55 ha (37%). 

Lagskydd: Riksintresse N, domänreservat.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utefter den svagt välvda Ubbhultsdrumlinen utbreder sig ett öppet odlingslandskap. 
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Från Gingsjön sträcker sig en serie moränryggar mot 
sydväst. Huvuddelen av den totalt 11 kilometer långa 
geologiska bildningen ligger i Älvsborgs län.  

Större delen av ryggarna är uppodlade och 
bebyggelse ligger spridd utefter hela höjdstråket. I den 
nordöstra delen är odlingslandskapet i relativt dålig 
hävd, och ett flertal granplanteringar stör 
landskapsbilden. Sydväst om Ubbhults kapell finns 
dock ett öppet, välhävdat odlingslandskap som medger 

utblickar över den omgivande skogsmarken. Flera 
välbevarade stenmurar och fägator löper mellan 
åkrarna ner mot den lägre liggande skogsmarken. I 
detta avsnitt finns också hagmarker samt en del betad 
skogsmark. Vid Kråkered återfinns ett rikkärr med 
bl.a. tätört och den enda kända lokalen för ängsnycklar 
i kommunen. Vid Oxsjöns östra spets finns en 
hagmark med bl.a. granspira, klockgentiana och 
kattfot. 
 

 

63:3 
Grimmered 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Förekomst av hotad naturtyp. • 
Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig slåttermark: 0,2 ha (1%). Övrig betesmark: 12 ha (48%). Åker: 6 ha (24%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Kommunal naturvårdsplan. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Lygnersvider är ett kuperat och barrskogsklätt område 
av sprickdalstyp. De stundom djupa sprickorna i 
landskapet hyser ofta mindre myrar eller sjöar.  

Vid Grimmered avbryts den barrskogsklädda 
terrängen av öppna odlingsmarker. Här finns en äldre, 
välbevarad gårdsmiljö. En del av gårdstomten brukas 
fortfarande som slåtteräng och i den välhävdade 
grässvålen återfinns bl.a. sommarfibbla, en art som är 
relativt ovanlig i länet. 

De omgivande markerna består av smala, 
oregelbundna åkrar avbrutna av stenmurar, 
odlingsrösen och gallrade lövdungar. Odlingsmarkerna 
kantas av ljusa och röjda skogsbryn vilka bidrar till att 
ge landskapet ett välhävdat intryck. Större delen av 
betesmarkerna är påverkade av kultivering, men 
fläckvis förekommer fragment med naturlig ängsflora. 
Huvuddelen av området betas av får. 

I en betesmark öster om sjön växer bl.a. hedsäv och 
låsbräken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskap utmed Storåns dalgång (nästa sida). I förgrunden syns en stor, betad ravin. 
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63:4 
Storåns dalgång 

Urvalskriterier: • Riklig förekomst av hagmarker med rik och hävdgynnad flora. • Välbevarad radby av oskiftad karaktär. 

Klassificering:  2-3 (N3 K2). 

Areal: 1100 ha. Naturlig betesmark: 37 ha (3%). Övrig betesmark: 60 ha (5%). Åker: 600 ha (55%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse N.  

Referenser: • Baksidestexten till gula kartan.• Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län. • 
Kommunalt kulturmiljöprogram. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Storåns dalgång är en fortsättning på det långa dalstråk 
i vilket sjön Lygnern är belägen. I den sedimentfyllda 
dalbottnen med åkermarker har Storån stundom skurit 
ner djupa raviner i de lösa sedimenten. Vissa av dessa 
raviner hålls idag öppna genom bete och hyser en rik 
flora med t.ex. slåtterfibbla, sommarfibbla, svinrot, 
jungfrulin och darrgräs. 

Tyvärr måste sägas att det variationsrika 
odlingslandskapet i Storåns dalgång är på väg att 
försvinna. Igenväxning pågår på många håll, och i 
vissa områden återstår bara lövskogar och relativt 
stora åkermarker. 

Vid Storåns utlopp i Lygnern finns ett strandängs- 
och kärrområde av värde som häcknings- och rastlokal 
för våtmarksberoende fåglar. Utmed Storåns nedre 
lopp har ett flertal stenåldersboplatser återfunnits och 
längs den östra sluttningen också en gravhög. I övrigt 
är området tämligen fornlämningsfattigt. 

Utmed en markant åsbildning längs dalgångens östra 
sida ligger nuvarande Sätila tätort som i norr gränsar 
till Hede by. Byn har radbyns karaktär, och 
boningshusen är uppförda utmed den forna bygatan 
medan ekonomibyggnaderna ligger något längre in, 
gränsande mot den kuperade skogsbygden i öster. 
 

 

63:5 
Stora och Lilla Hålsjön 

Urvalskriterier: • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Mycket tilltalande landskapsbild som är 
beroende av fortsatt odling. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Rikligt med naturliga fodermarker. • Rik förekomst av 
hamlade träd. • Stor betydelse för friluftsliv och turism. • Förekomst av hotade arter.  

Klassificering: 1-3 (N2 K2). 

Areal: 250 ha. Naturlig betesmark: 50 ha (20%). Övrig betesmark: 24 ha (10%). Åker: 80 ha (32%). 

Rödlistade arter: Örtlav (1), hasselsnok (4), stiftgelélav (2), kort parasitspik (3), almlav (4).  

Lagskydd: Strandskydd, naturminne, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan. • Natur i Älvsborgs län. • 
Mulens marker.  

 
Landskapet kring Hålsjöarna är storkuperat. De branta 
sluttningarna längs nordänden av Stora Hålsjön 
domineras av lövskogar. I övrigt är barrskogarna 
förhärskande utmed sjöarnas stränder. Här och var 
avbryts skogsterrängen av öppna odlingsmarker kring 
små gårdar. På många av dessa hålls åkrar och 
betesmarker fortfarande i väl hävd. 

Ett av kommunens allra vackraste odlingslandskap 
återfinns vid Freabygd. Gården är högt belägen på en 
rullstensås, den s.k. "Getaryggen" och utsikten ner 
över sjön är betagande. På ett antal mindre åsar och 
kullar runt gården finns flera björkhagar, omgivna av 
små slingrande åkrar och betesvallar. Mosaiken av 
björk-klädda kullar och åkrar ger området ett mycket 

tilltalande intryck. Björkarna som tidigare har 
topphuggits för att ge lövfoder, har numera kronor 
med fyra huvudgrenar vilket ger dem ett särpräglat 
utseende.  

Gården Dragered ligger på det smala näset mellan 
Lilla och Stora Hålsjön. Här finns vackra, välhävdade 
hagmarker vilka röjts och gallrats på ett föredömligt 
sätt. På höjderna norr om Dragered ligger Stora 
Hökhult högt beläget och med en fantastisk utsikt över 
det omgivande landskapet. De starkt lutande markerna 
runt gården utgörs av fårbetade åkrar och betesmarker 
vilka stundom hyser en fin ängsflora med kattfot, 
darrgräs, jungfrulin, svinrot och rotfibbla. 
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Odlingslandskap vid Freabygd (se föregående sida). 
 
 

Längs väständen av Lilla Hålsjön vid Lillasjö finns 
betade åkermarker med åkerholmar, lövdungar och 
stenrösen samt ett gammalt torpställe med välbevarade 
enkelstugor. Området ligger mycket vackert invid en 
badplats vid sjön. 

Stora Hålsjöns norra strand domineras av lövskogar 
kring Eskilsred och Liagärde, men här finns också 
öppna åkermarker vilka huvudsakligen brukas som 
vall. Kombinationen av öppna marker omväxlande 
med lövskogar samt förekomst av gamla och grova 
vårdträd runt husen har skapat goda förutsättningar för 

ett stort antal sällsynta lavar. Inom området finns 
också hasselsnok. 

Vid Läpparehult finns ett mer öppet och välhävdat 
odlingslandskap. I de beteshävdade, blockrika 
markerna förekommer fornåkrar i form av små 
terränganpassade odlingsytor. På de torra markerna 
växer bl.a. backsippa. 

Området ansluter till område nr 9 i Borås kommun. 
Eventuellt bör hela detta skogsområde i Marks och 
Borås kommuner ses som en helhet med ett flertal 
välbevarade skogsgårdar. 
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63:6 
Häggåns dalgång 

Urvalskriterier: • Förekomst av välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Stort välhävdat område med fukt- och 
strandängar av stor betydelse för fågellivet. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 375 ha. Naturlig betesmark: 40 ha (11%). Övrig betesmark: 50 ha (13%). Åker: 155 ha (41%). 

Rödlistade arter: Pannaria mediterranea (2), gulärla (4).  

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län. • Kommunal 
naturvårdsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Mellan Fritsla och Kinnarumma flyter Häggån fram 
med ett lugnt slingrande lopp. Utefter hela sträckan 
kantas ån av betade strandängar, fuktängar och lågt 
liggande vallar omväxlande med lövbårder. Det ur 
naturvårdssynpunkt värdefullaste avsnittet är 
Tyngsryds och Ramslätts mader. Framförallt det 
senare området är betydelsefullt för hävdgynnade 
fågelarter. Enkelbeckasin, grönbena, gulärla och 
ängspiplärka är arter som har häckat inom området. 

Tyngsryds mader står sedan lång tid tillbaka utan 
hävd och är idag närmast att betrakta som ett sakta 
igenväxande kärr. Ramslätts mader utgörs av betade 
mader och fuktängar. Tyvärr har omfattande 
dikningsarbeten delvis förstört området. 

I omgivningarna finns intressanta rester av ett 
försvinnande gammalt kulturlandskap. Kring den 
gamla officerbostaden vid Stänge står en ridå av gamla 
lönnar, almar och askar vilka hyser en rik och ovanlig 
lavflora. Här förekommer bl.a. annat lunglav, 
skrovellav och den hotade arten Pannaria 
mediterranea. I markerna växer 

bl.a. ängsklocka och ängsstarr. Norr om Ramslätt, i 
kanten mot åkermarkerna, finns en mycket fin, gles, 
blädad skog med god karaktär av gammal betesskog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gulärla. 
 

 

 

63:7 
Årenäs 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Stor betydelse för friluftsliv och 
turism. • Lövskogsrikt odlingslandskap. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 25 ha. Övrig betesmark: 7 ha (28%). Åker: 7 ha (28%). 

Lagskydd: Riksintresse F, riksintresse N, strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal naturvårdsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Den stora sjön Lygnern är av riksintresse för 
friluftslivet och naturvården. Sjön omges 
huvudsakligen av kuperad skogsmark med varierande 
löv- och barrinslag. 

Gården Årenäs ligger mycket vackert vid sjön och 
utgör det enda välhävdade odlingslandskapet längs 

den nordvästra stranden. Öppna åkermarker med grova 
stenmurar i den branta sluttningen ner mot sjön skapar 
en landskapsbild med få motsvarigheter i länet. I 
omgivningarna finns betade ädellövskogar med rik 
lundflora. 
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63:8 
Buarås 

Urvalskriterier: • Stor betydelse för friluftsliv och turism. • Småskaligt odlingslandskap.  

Klassificering: 3 (N3). 

Areal: 20 ha. Övrig betesmark: 5 ha (25%). Åker: 5 ha (25%). 

Lagskydd: Riksintresse N, riksintresse F.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Även Buarås ligger längs Lygnerns strand inom 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Odlingslandskapet består av kuperade, små 
åkermarker som numera hålls öppna genom bete. 

Områdets värde betingas framförallt av dess betydelse 
för friluftslivet. Odlingsmarkerna gränsar till ett 
domänreservat med värdefull lövskog. 

 

 

 

63:9 
Svedjorna 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturlig fodermark. • Välbevarade stenmurar. • Tilltalande landskapsbild som är  beroende 
av fortsatt odling. 

Klassificering: 2 ( K2). 

Areal: 12 ha. Övrig betesmark: 4 ha (33 %). Åker: 2 ha (17 %). 

 
Gården Svedjorna ligger inramad av granskog och 
nyligen gjorda hyggen strax väster om Melltorps by. 
Här finns ett mycket välbevarat, äldre odlingslandskap 
som nästan helt inramas av synnerligen vackra 

stenmurar. Mellan åkermarkerna och intill 
skogskanten finns på flera ställen mycket välhävdade 
naturbetesmarker. Stagg och revfibbla är 
karaktäristiska arter i de opåverkade grässvålarna. 
 

 

 

63:10 
Ginkalunda 

Urvalskriterier: • Välbevarade förläggaregårdar med omgivande kulturlandskap. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 125 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (3%). Övrig betesmark: 20 ha (16%). Åker: 50 ha (40%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal 
naturvårdsplan.  

 
Kulturlandskapet mellan Ginkalunda och Stämmemad 
präglas av Viskans dalgång med odlingsmarker 
insprängda mellan lövskogsklädda små bergryggar. 
Maderna närmast ån har tidigare använts för slåtter, 
och ännu återfinns små partier med betade 
strandängar. 

Säteriet Ginkalunda Andersgården omnämns i 
skriftliga källor redan på 1300-talet.  

Bebyggelsemiljöerna kring såväl Stämmemad som 
Smedsgården är mycket välbevarade och faller väl in i 
det omgivande odlingslandskapet. Smedsgården ligger 
kvar på den gamla platsen för Ginkalunda by. 
Mangårdsbyggnad, lillstuga och ladugård är samtliga 
uppförda i början på 1830-talet.  
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63:11 
Häggåns dalgång 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Fullåkersbygd med rikt inslag av åkerholmar och lövdungar. • 
Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 2-3 (N3 K1). 

Areal: 850 ha. Naturlig betesmark: 20 ha (2%). Övrig betesmark: 30 ha (4%). Åker: 500 ha (59%). 

Rödlistade arter: Blomskägglav (2).  

Lagskydd: Riksintresse K, byggnadsminne, strandskydd.  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Kommunal naturvårdsplan. • Länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Gula kartan 6C: 51 och 6C: 62.  

 

Utmed Häggåns dalgång mellan Fritsla och Kinna 
kännetecknas landskapet av relativt stora åkrar 
omväxlande med åkerholmar och lövdungar. 
Dalgångens jordbruksbebyggelse ligger huvudsakligen 
högt placerad i avsatser ner mot Häggån. I 
bebyggelsen ingår många välbyggda och välbevarade 
förläggaregårdar. Dessa utgör tillsammans ett minne 
över den textila verksamheten i Mark under 1800-talet 
då den bedrevs som hemindustri. Förläggarnas gårdar 
bildade centrum för det mycket stora antalet väverskor 
som fanns på gårdar, i torp och backstugor. Stugorna 
är idag i de flesta fall borta, men förläggaregårdarna 
finns kvar. 

Stenåldersboplatser och det medeltida Kinnaborg 
indikerar ådalens betydelse under förhistorisk och 
tidig historisk tid. 

Förläggaregårdarna och textilindustrins etablering i 
dalgången förstärker dalgångens betydelse som 
ekonomiskt resursområde långt in i vår tid. 

Basterås uppfördes på mitten av 1700-talet och är 
därigenom en av de äldsta förläggaregårdarna. Runt 
gården betas idag stora områden, alltifrån gamla åkrar, 
öppna ek- och björkhagar till mera sluten skog. De 
välbetade hällmarkskullarna omväxlande med små 
åkertegar ger området ett mycket tilltalande intryck. 
Fläckvis påträffas rik flora med bl.a. slåttergubbe, 
nattviol, backtimjan, kattfot, backsippa och 
ängsmyskgräs. 

Även kring gården Salgutsered, vid Klockedal och 
Finabo finns hagmarker med flora knuten till naturlig 
fodermark. Här finns också brynvegetation med t.ex. 
stor blåklocka, vippärt, backvial och bergmynta. I 
lövskogsmiljöerna växer bl.a. gulsippa och 
desmeknopp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smedsgården vid Ginkalunda. 
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63:12 
Abborrås - Eneberg - Botten mfl 

Urvalskriterier: • Förekomst av hotade arter. • Förekomst av hotad naturtyp. • Betad skog med mycket stark karaktär av 
utmark. • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Variationsrikt äldre odlingslandskap med 
välbevarad helhet. • Välbevarad by av oskiftad karaktär. • Biologiskt mångformigt område. • Riklig förekomst av 
hagmarker med rik och hävdgynnad flora. 

Klassificering: 1-2 (N1 K1). 

Areal: 450 ha. Naturlig slåttermark: 0,35 ha. Naturlig betesmark: 40 ha (9%).  
Övrig betesmark: 85 ha (19%). Åker: 65 ha (14%). 

Rödlistade arter: Pannaria mediterranea (2), blomskägglav (2), blylav (2), granspira (4), fältgentiana (4), hasselmus (4).  

Lagskydd: Riksintresse K (Botten), KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Botten ett värdefullt kulturlandskap. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Kommunal naturvårdsplan. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. •  På bôggda. Utdöingsbygd. Dan 
Korn. 

 
I den nordöstra delen av Marks kommun i Skephults 
socken ligger ett stort område med skogsmark 
omväxlande med välbevarade odlingsmarker kring ett 
antal mindre torp och gårdar. Skephult nämns år 1419, 
och till byn räknas sedan 1540 två gårdar av vilka en 
sannolikt blivit utflyttad från kyrkbyn till sin nu-
varande plats NO om kyrkan.  

I byn finns förhistoriska lämningar, den s.k. 
Griftakullen med resta stenar och en stensättning, samt 
två stensättningar, vilket vittnar om byns ursprung i 
järnåldern. I socknens nordöstra del vid sjöarna finns 
flera stenåldersboplatser registrerade. Merparten av 
socknarna i gården nämns under 1500-talet, varför det 
med tanke på den ringa mängden förhistoriska gravar 
är rimligt anta att trakten koloniserades gradvis under 
århundradena kring övergången mellan järnålder och 

medeltid. Ensamgårdar eller små byar karaktäriserade 
denna bygd där ensädet troligen var den förhärskande 
brukningsformen. 

På gårdarna och byarnas utmarker finns ett stort 
antal torp av vilka flertalet torde vara från 1800-talet. 
 
Botten 
Den kanske mest kända delen av området är byn 
Botten, vilken ju bland annat finns beskriven i Dan 
Korns böcker. Det har också gjorts TV-program från 
området. Odlingslandskapet kring Botten har bevarat 
många av de typiska karaktärer som fanns i ett äldre, 
idag försvinnande kulturlandskap. En viktig anledning 
till detta är brukarnas intresse och inställning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betesdjur vid Botten. 
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Traditionella brukningsformer har fått leva kvar, 
vilket är en viktig orsak till att landskapet bevarats. 
Lien används fortfarande till att slå hackslått och den 
steniga vallen. Skörden binds på ett traditionellt vis, 
och oxar användes i jordbruket så sent som 1987. 
Även skogsmarken vid Botten kan sägas utgöra en del 
av kulturlandskapet. Den så kallade Änghagen består 
av en ljus och luckig barrskog med grova träd och 
stort inslag av lövträd. Området har avverkats genom 
plockhuggning och utgör ett gott exempel på hur 
många skogar såg ut i vårt land innan det moderna 
skogsbruket slagit igenom. Att området fått bevara 
sina värden skall vi framförallt tacka Arne i Botten 
för, som bl.a. myntat uttrycket "den som har huvet me 
sig i skogen behöver ingen skogsbruksplan". Byn 
består numera av tre mangårdsbyggnader samt 
ekonomibyggnader. Gårdarna ligger väl samlade 
omgivna av odlingsmarkerna. Det gör att området har 
drag som påminner om en oskiftad by. Huvuddelen av 
byggnaderna är uppförda under den senare delen av 
1800-talet. En av mangårdsbyggnaderna är från 1730. 
Denna är tyvärr idag i mycket dåligt skick, men 
åtgärder för restaurering har påbörjats. 

En annan av mangårdsbyggnaderna har under senare 
år renoverats på ett mycket föredömligt sätt så att den 
gamla karaktären bevarats och återskapats. 

Vägen fram till gårdarna har kvar sin ursprungliga 
sträckning. Inom området finns flera stenmurar, såväl i 
anslutning till den idag brukade marken som ute i 
skogen. Gärdesgårdarna är vackra och välbyggda.  

Huvuddelen av det som var åker under 1800-talet 
brukas fortfarande. Även om många av de mindre 
åkrarna har övergått till betesmark under senare år 
syns fortfarande spåren tydligt i terrängen. 

De äldsta åkrarna återfinns på de torrare 
moränmarkerna, där ett stort antal stenar, block och 
rösen är utmärkande drag. Flera av dessa marker har 
dock röjts från sten de senaste åren. Sydost om vägen 
finns kärrodlingar, som är av yngre ursprung än 
åkrarna på moränmark. Ett utmärkande drag för 
kärrodlingarna är de öppna diken som grävs upp 
ungefär vart tredje år. På vissa av dessa kärrodlingar 
odlas fortfarande havre vart tredje - fjärde år, vilket 
måste anses som relativt ovanligt. På de flesta andra 
håll har man övergått till vallodling eller bete på denna 
typ av marker. 

De steniga åkermarkerna ner mot sjön utnyttjas 
numera som betesmark. Öppna, gräsbevuxna ytor står 
i kontrast mot stora och kraftiga odlingsrösen, vilket 
skänker området en speciell karaktär.  

Av de ursprungliga slåttermarkerna (hackslått) 
återstår endast mindre delar framförallt mellan åkrarna 
samt runt husen. Även om endast mindre delar återstår 
är slåttermarkerna stora med dagens mått mätt.  
Eneberg 
Några kilometer sydväst om Botten ligger Eneberg, en 
liten skogsgård som också bevarat mycket av det 
gamla artrika och variationsrika odlingslandskapet. 
Runt gården finns en mosaik av betesvall, öppna 
hagmarker och björkhagar. 
Även på denna gård har traditionella brukningsformer 
bevarats. Någon traktor finns inte utan lien används 
vid skörd och slåtter. Den enda maskinen är en 
jordfräs som bl.a. används för att ta upp små 
havrelyckor. 

 
Betesskogen 
Från Eneberg och norrut mot Skårhult sträcker sig ett 
stort skogsområde som till stora delar fortfarande 
betas. Utan tvekan kan man säga att området är ett av 
länets absolut bästa exempel på gammal utmarksskog. 
Skogen innehåller flera små gläntor och kärr där man 
bl.a. kan återfinna slåttergubbe, loppstarr, tätört och 
slåtterblomma. Ett rikt inslag av gamla björkar och 
enbuskar är andra karaktäristiska drag för den betade 
skogen. Många av björkarna har dubbla stammar 
vilket kan förklaras med att toppen betats av i ung 
ålder. Granarnas grenkappor löper ofta ända ner till 
marken, typiskt för granar i en relativt ljusöppen miljö. 
Skogen betas av nordsvenska hästar och fjällkor. För 
framtiden är det av stor betydelse att betet fortsätter 
och gärna utökas ytterligare samt att blädningsbruket 
av skogen får fortgå. 

Skogens samband med övrig mark är uppenbar. 
Skogen är skiftad och tillhör idag Skårhults och 
Backens ägor, men före skiftena var den sannolikt 
samfälld. 
 
Abborrås 
På sluttningarna ner mot Stora Abborrsjön ligger den 
lilla gården Abborrås omgiven av synnerligen vackra 
och välbetade björkhagar. Hagmarkerna har gallrats 
och utökats på ett föredömligt sätt under de senaste 
åren. Den täta fårbetade grässvålen i kontrast mot de 
steniga moränmarkerna skänker området en mycket 
tilltalande karaktär. Tack vare att djuren släpps på de 
botaniskt finaste ängsmarkerna först när blomningen 
är klar har den sällsynta fältgentianan återupptäckts 
inom området. Den noterades senast för ett 30- tal år 
sedan av Westfeldt. Granspira, låsbräken och stora 
mattor med kattfot är andra inslag i den välhävdade 
grässvålen. 
 
Skephults kyrkby 
Skephults kyrkby med kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse och angränsande odlingslandskap vid 
Backen, är socknens centrum. I närheten av kyrkan 
växer mosippa, en art som tidigare varit mycket 
vanligare i de stora hedlandskap som bredde ut sig i 
stora delar av Sjuhäradsbygden under 1700 - 1800 
talen. 
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Tyvik 
Kring Tyvik finns varierande betesmarker där 
omfattande röjningsåtgärder och utökat bete bidragit 
till att den hävdgynnade floran har ökat under senare 
år. Området är biologiskt mångformigt och 
variationsrikt med inslag av såväl lövskogsarter som 
typiska, hävdgynnade arter. Korallrot, loppstarr, 
grynlav, skrovellav, hasselmus och vattenfladdermus 
är några av inslagen. 
 
Vällingbacka 
Vällingbacka uppvisar en mosaik av gamla betade 
åkrar och väldiga odlingsrösen. Här löper också ett 

avsnitt av Skephultsåsen där bl.a. backsippa 
förekommer. 
 
Nedre Borghult 
Vid Nedre Borghult finns en välbevarad 
bebyggelsemiljö och hagmarker med fin flora ett betat 
kärr. I kanten av en betad ekskog återfinns 
blomskägglav på ekgrenar som sträcker sig ut över de 
intilliggande åkrarna. Denna särpräglade och idag 
sällsynta lav hör hemma i det gamla 
odlingslandskapets ek- och björkhagelandskap.  
 

 

 

63:13 
  Torrås 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Variationsrikt äldre 
odlingslandskap med välbevarad helhet. • Förekomst av traditionella brukningsformer. 

Klassificering: 2-3 (N2 K2). 

Areal: 75 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (1%). Övrig betesmark: 25 ha (33%). Åker: 30 ha (40%). 

Lagskydd: Riksintresse N, riksintresse F.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan. • Länsstyrelsens 
lövskogsinventering.  

 
Vid Torrås finns ett mycket välhävdat odlingslandskap 
med utsikt över Lygnern. Åkrarna, med sina 
oregelbundna former, kantas av vällagda stenmurar 
och avbryts av gallrade lövdungar och åkerholmar.  

Det välhävdade småskaliga odlingslandskapet 

avspeglar på ett tydligt sätt hur odlingsmarkerna kunde 
gestalta sig i äldre tider. Äldre brukningsformer har 
bevarats, så t.ex. binds skörden fortfarande med 
självbindare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid Torrås torkas säden ännu på så kallade "riar". 



 

138 

63:14 
Surtans dalgång 

Urvalskriterier: • Variationsrikt, välhävdat och välbevarat odlingslandskap i stor, uppodlad dalgång. • Mycket tilltalande 
landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Förekomst av välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • 
Genom bete väl exponerat och vackert ravinsystem. • Synnerligen väl bevarade stenmurar och stenmursystem i delar av 
området.  

Klassificering: 2-3 (N3 K2). 

Areal: 2000 ha. Naturlig betesmark: 40 ha (2%). Övrig betesmark: 165 ha (8%). 

Åker: 1200 ha (60%). 

Lagskydd: Riksintresse N, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
• Kommunal naturvårdsplan.  

 
Surtans dalgång är öppen, bred och sedimentfylld. 
Dalgångens botten domineras av öppna åkermarker i 
vilka Surtan på många ställen skurit ner djupa raviner i 
de lösa lersedimenten. Ravinlandskapet är ett av länets 
mest välhävdade och bäst exponerade, och de betade 
ravinerna bidrar i hög grad till att skapa en tilltalande 
landskapsbild. Vid t.ex. Hajom har landskapet ett 
nästan pastoralt utseende med gamla stenbroar och 
böljande betade ravinsidor.  

De betade ravinbrinkarna har i de flesta fall utsatts 
för kultivering varför den gamla ängsfloran utarmats, 

men inom vissa avsnitt återfinns en rik flora med bl.a. 
sommarfibbla, slåtterfibbla, vildlin, darrgräs, 
backsippa och brudbröd. 

Dalgången har tydligt markerade sluttningar där 
bebyggelsen är belägen. Landskapet kring gårdarna är 
här mycket tilltalande med betesmarker, lövskogar, 
vårdträd och ett rikt inslag av välbevarade stenmurar. 
Utmed sluttningarna till Surtans dalgång kan man 
återfinna några av länets bästa exempel på det s.k. 
"stenmurslandskapet".  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avsnitt utmed Surtans dalgång. 
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63:15 
Trantorp - Ekedalen 

Urvalskriterier: • Variationsrikt odlingslandskap med inslag av stenmurar, kultiverade hagmarksbeten, lövdungar och 
naturliga fodermarksfragment.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 45 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (2%). Övrig betesmark: 15 ha (33%). Åker: 20 ha (44%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Ett representativt område för denna del av länet. 
Barrskogslandskapet öppnar upp sig kring några små 
gårdar. Odlingsmarkerna är småkuperade, och andelen 

betesmark är stor. Kraftiga stenmurar, lövdungar, 
halvglesa ekhagar och småfragment med opåverkad 
ängsflora är karaktäristiska inslag. 
 

 

63:16 
Gunnerhulu 

Urvalskriterier: • Igenväxande odlingslandskap som fortfarande bevarat en stor del av sina biologiska kvalitéer. 

Klassificering: 3 (N2). 

Areal: 20 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (20%). Åker: 5 ha (25%). 

Rödlistade arter: Ädellav(4).  

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Gunnerhulu är en skogsgård omgiven av ett 
igenväxande men varierat och artrikt odlingslandskap. 
Kring gården finns ett flertal intressanta biotoper och 
naturtyper. Främst bör nämnas strandängarna längs 
Ljungaån samt ett betat skogsskifte söder om gården. 
På grova ekar, ask och i hasselrika lövdungar väster 

om gården är lavfloran stundom rik, här återfinns bl.a. 
lunglav och ädellav. 

Hävden har upphört, men områdets biologiska 
kvalitéer knutna till odlingslandskapet finns delvis 
kvar. En återupptagen hävd vore därför värdefullt. 

 

 
63:17 

Tostared 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Område med välbevarade 
stenmurar/stenmurssystem. • Lövskogsrikt odlingslandskap. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 550 ha. Övrig betesmark: 35 ha (6%). Åker: 180 ha (33%). 

Lagskydd: Riksintresse N, riksintresse F, strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Lygnerns södra strand domineras i första hand av stora 
lövskogar med höga naturvärden i de branta 
sluttningarna ner mot sjön. Lövskogarna avbryts av 

öppna åkermarker och stenmurar vilket skänker 
området en tilltalande landskapsbild.  
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63:18 
 Bönhult 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Rikt fornlämningsbestånd i 
anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Lövskogsrikt odlingslandskap.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 30 ha. Övrig betesmark: 5 ha (17%). Åker: 18 ha (60%). 

Lagskydd:  KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Baksidestexten till gula kartan. 

 
Från Bönhult, som ligger på en höjd ovanför Fotskäl, 
har man en vidunderlig utsikt över odlingsmarkerna 
kring Surtans dalgång. Bebyggelsen har bykaraktär, 
och de omgivande och välhävdade markerna uppvisar 
stor variationsrikedom. Markerna kring byn domineras 
av åkermarker med inslag av gamla körvägar och 

stenmurar. I sluttningarna ner mot Fotskäl finns stora, 
tidigare betade lövskogar med ett rikt bestånd av 
fornåkrar, stensträngar, odlingsrösen samt en 
välbevarad hålväg. Vid den så kallade Pustastenen 
brukade man förr i tiden vila sig utefter den branta 
stigningen upp till Bönhult. 

 

 
63:19 

   Rygga 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 85 ha. Naturlig slåttermark: 0,1 ha. Övrig betesmark: 15 ha (20%). Åker: 30 ha (40%). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Utefter Lillån som rinner fram mellan Gallåsen och 
Öjeråsdrumlinen finns mindre jordbruk med 
småbrutna odlingsmarker. Området kring Rygga kvarn 
skall i första hand framhållas. De gamla åkrarna 
hävdas numera som vall och omges av välbevarade 

stenmurar. Flera odlingsrösen förekommer i området. 
Rester av den gamla kvarnen står kvar utefter ån. 
Gårdsmiljön och mjölnarens hus är fortfarande 
välbevarade.  

 
 

63:20 
Dala - Syltered - Skogum 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker. • Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 225 ha. Naturlig betesmark: 27 ha (12%). Övrig betesmark: 20 ha (9%). Åker: 75 ha (33%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Området ligger i sluttningen ner mot Viskan strax 
väster om Skene. Ett biflöde till Viskan har skurit ner 
djupa raviner i de lösa sedimenten, vilket bidragit till 
att skapa ett kuperat och variationsrikt landskap. Inom 
området finns ett stort antal naturbetesmarker som 
delvis har en fin flora med t.ex.  backtimjan, ormrot, 
slåttergubbe och brudbröd. 

Omgivningarna kring Skogum är kulturhistoriskt 
intressanta. I en stor betesmark återfinns synnerligen 
intressanta och välbevarade stenmurssystem med 
vallmurar och enkelmurar samt gamla körvägar och 
jordtäckta odlingsrösen. Runt gården växer grova 
lövträd. 
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63:21 
Assbergsravinerna 

Urvalskriterier: • Väl hävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora • Genom bete väl exponerat och vackert ravinsystem 
• Område av stor betydelse för närrekreation. 

Klassificering: 1 (N1). 

Areal: 90 ha. Naturlig betesmark: 10 ha (11%). Övrig betesmark: 25 ha (28%). Åker: 20 ha (22%). 

.Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens 
lövskogsinventering. • Viskadalen naturinventering. 

 
Landskapet vid Assberg, öster om Skene är ett av 
länets allra vackraste och innehållsrikaste exempel på 
ett betat ravinlandskap. Topografin är markerad och 
höjdskillnaden mellan överytan och ån i ravinens 
botten är stor. De västra ravinarmarna är välbetade och 
uppvisar vackra klövstigar och en stundom bländande 
örtrikedom 

med arter som väddklint, rödklint, brudbröd, 
klasefibbla och prästkrage jämte vildlin och darrgräs. I 
ravinens botten växer några stora tuvor av den östliga 
tuvstarren som här har en av sina västligaste utposter i 
landet. Området ligger i omedelbar anslutning till 
Skene tätort och har mycket stor betydelse för 
närrekreation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assbergs raviner ligger i omedelbar närhet till Skene tätort och är av stor betydelse för rekreation. 
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63:22 
  Örby 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Ekhagar med mycket gamla 
och grova lövträd. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. 

Klassificering: 2 (N2 K1). 

Areal: 125 ha. Naturlig betesmark: 3,5 ha (3%). Övrig betesmark: 20 ha (16%). Åker: 65 ha (52%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Kommunal naturvårdsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • 
Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Jämförande inventering av våtmarker i 
Västgötadelen av Älvsborgs län.  

 
Kulturlandskapet kring Örby kyrka inrymmer en väl 
sammanhållen bebyggelse- och fornlämningsmiljö 
med lång historisk kontinuitet. Bebyggelsen är 
koncentrerad kring kyrkan som ligger på en markant 
åsbildning i norr. Odlingsmarkerna i sluttningarna ner 
mot sjön består av öppna åkrar omväxlande med 
hagmarker med gamla och grova ekar.  

Området är rikt på fornlämningar vilka tyvärr 
numera huvudsakligen ligger i relativt täta lövskogar 
och igenväxande hagmarker. Fornlämningsbeståndet 
består av ett domarringsgravfält, gravgrupper, 
ensamliggande rösen, stensättningar samt ett område 
med fornåkrar. Rester av en förmodad storhög ligger 
centralt i området och markerar betydelsen under 

förhistorisk tid. Fornlämningarnas ålder sträcker sig 
tidsmässigt under hela den förhistoriska perioden 
vilket tyder på lång bebyggelsekontinuitet i området. 

Bebyggelsen närmast kyrkan utgörs idag av en väl 
sammanhållen bebyggelsemiljö. Inom miljön återfinns 
Prästgården från 1784 och den f.d. folkskolan från 
tidigt 1900-tal. Vidare ingår Bosgården från mitten av 
1700-talet samt ytterligare enskilda byggnader.  

Vid Ljungåns utlopp har ett litet sanddelta byggts 
upp. Norr om detta ligger gamla mader vilka idag 
växer igen med klibbal, björk, sälg och pors. Området 
är en skyddsvärd häcknings- och rastlokal för 
vadarfåglar. Här växer också den ovanliga och vackra 
klockgentianan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örby folkskola ingår i miljön kring Örby kyrka. 
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63:23 
  Kölvarp 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Lättöverskådligt och pedagogiskt 
exempel på äldre odlingslandskap. • Förekomst av hotad art. • Välbevarad fornlämning i öppet, exponerat läge. 

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 15 ha. Naturlig betesmark: 3 ha (20%). Övrig betesmark: 2 ha (13%). Åker: 7 ha (47%). 

Rödlistade arter: Hedfryle (3), granspira (4).  

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan. • Kommunalt 
kulturmiljöprogram.  

 
Mellan Haratången och Hanatorp är finns ett höglänt 
skogs- och myrdominerat landskap. Vid gården Grind 
går en liten väg söderut mot Kölvarp. Vägen slingrar 
fram några hundratal meter genom björk- och 
blandskog innan den når de öppna och småskaliga 
markerna kring torpet Kölvarp. 

Torpet omges av små åkrar, betade kullar och 
björkhagar på stenig moränmark. Landskapsbilden ger 
på många sätt ett ålderdomligt och 

behagligt intryck. De gamla åkrarna och omgivande 
hackslåttmarker slås med lie. Ängsfloran företräds av 
arter som granspira, slåttergubbe, svinrot och kattfot. I 
fuktheden i norr växer dessutom hedfryle. 

Inom området finns en fornlämning, övertorvade 
gamla odlingsrösen, hamlade träd och husgrunder. 
Hela området omges av en nära nog cirkelrund 
stenmur. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer vid Kölvarp. 
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63:24 
Svänasjö - Björkesbacka 

Urvalskriterier: • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Betad skog med 
god karaktär av utmark.  

Klassificering: 2-3 (N2 K1). 

Areal: 70 ha. Naturlig betesmark: 10,5 ha (15%). Övrig betesmark: 20 ha (29%). Åker: 2 ha (3%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Kommunal 
naturvårdsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Baksidestexten till gula kartan. • Stenmur'n. Gunnar Arnborg.  

 
Svänasjö och Björkesbacka ligger i den vidsträckta 
skogsbygden i kommunens östra del. Svänasjö 
utgjorde i äldre tid en egen socken innan denna 
införlivades i Örby socken vid mitten av 1500-talet. 
Vid östra stranden av Svänasjö finns fortfarande rester 
av en medeltida kyrkplats. Ett hundratal meter söderut 
ligger Svänasjö gamla byplats varifrån en fägata leder 
ner till sjöstranden. 

Det omgivande odlingslandskapet utgörs av betade 
åkermarker stundom avbrutna av odlingsrösen med 
väldiga proportioner. Helhetsbilden störs tyvärr av 
angränsade granplanteringar och av att markerna 
delvis står under igenväxning.  

Vid Björkesbacka finns en gammal och välbevarad 
bebyggelsemiljö med bostadshus uppfört 1784, 
kokhus, källare och stall från 1800-talet. 
Odlingsmarkerna som numera hålls öppna genom bete 
består av ett otal små terränganpassade åkrar 
omväxlande med betade lövskogspartier. Vid 
Björkesbacka bedrivs inte längre något aktivt jordbruk 
men det är ändå av stort kulturhistoriskt värde att 

området fortfarande hålls öppet. Ett citat ur Gunnar 
Arnborgs bok "Stenmurn" får belysa detta. "Där på 
Björkesbacka är den pedagogiska åskådligheten 
fulländad för att visa exempel på gammal boende- och 
jordbruksmiljö. Icke minst säger alla odlingsrösen oss, 
hur det i allmänhet såg ut under flera hundra år i stora 
delar av vårt land före plogens tid, innan begynnande 
mekanisering och rationalisering i bygd och natur. Det 
finns inte många sådana platser kvar som 
Björkesbacka. Av tusenden och åter tusenden 
odlingsrös har i bästa fall blivit stenmurar, och inget 
ont i det. Men dessförinnan fanns stenrösenas och de 
små oregelbundna tegarnas långa kulturepok, som vi 
har en rest av t. ex. vid 1700-tals huset på 
Björkesbacka. Sådana områden får inte längre vara 
rättslösa". 

Många av de gamla träden i området hyser en rik 
lavflora med arter som t.ex. lunglav och skrovellav. 

Området mellan Svänasjö och Björkesbacka utgörs 
idag av ren skogsmark i vilken bl.a. en hålväg och 
fornåkrar kan återfinnas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det gamla skogshemmanet Björkesbacka ligger inbäddat i lummig lövskog i den vidsträckta skogsbygden i kommunens västra 
delar. 



 

145 

63:25 
Desarehult 

Urvalskriterier: • Välbevarade fornlämningar/fornåkrar i öppet, exponerat läge. • Synnerligen väl bevarade 
stenmurar/stenmurssystem. • Välbevarade äldre åkrar i stor betad ekhage. • Odlingslandskap där markanvändning och 
odlingsspår synnerligen väl belyser jordbrukets historiska utveckling.  

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 135 ha. Naturlig betesmark: 10 ha (7%). Övrig betesmark: 30 ha (22%). Åker: 65 ha (48%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse N, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal naturvårdsplan. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Vid Desarehult längs Viskans dalgång finns ett 
kulturhistoriskt intressant odlingslandskap som belyser 
landskapets utveckling i dalgångarna. 

På höjderna finns järnåldersgravar, ett uttryck för 
den tidiga bosättningen. I sluttningen ner mot Viskan 
finns en stor, betad ekhage med fossila åkrar som är 
terrasserade och ibland avgränsade av stensträngar. 
Åkrarna ligger inom minst fyra välavgränsade gärden i 
hagen som avgränsas av enkla stenmurar. I gränsen 
mellan nuvarande åker och kultiverad betesmark 
övergår dessa enkla stenmurar till dubbelmurar av 
ansenliga dimensioner, ett uttryck för 

skiftesreformernas nyodling. Här och var syns också 
stora stentippar av sentida ursprung. 

Bebyggelsen ligger idag på krönet omgiven av 
relativt stora åkrar. Ner mot Viskan, på de tyngre 
lerjordarna, finns öppna åkrar och betesvallar avbrutna 
av betade raviner - den gamla ängsmarken. Genom 
hagen går gamla körvägar, som i många fall 
fortfarande löper genom de moderna åkrarna ända 
fram till bebyggelsen. 

Inom området finns dessutom ytterligare hagmarker 
och fragment med ogödslad flora. 

 

 
 

63:26 
Öresten 

Urvalskriterier: • Stort fornåkersområde i öppet och exponerat läge. • Odlingslandskap där markanvändning och 
odlingsspår synnerligen väl belyser landskapets historiska utveckling. • Välhävdad hagmark med mycket gamla och grova 
lövträd.  

Klassificering: 1 (N2 K1). 

Areal: 130 ha. Naturlig betesmark: 13,5 ha (10%). Övrig betesmark: 20 ha (15%). Åker: 70 ha (54%). 

Lagskydd: Riksintresse K, KML 2 kap. (fornlämningar), domänreservat.  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Kulturlandskapet vid Öresten präglas bl.a. av 
Slottsbergets markanta profil intill Slottsån. På denna 
klippa uppfördes under 1360-talet en 
bevakningsanläggning och gränsborg utmed "gamla 
landsvägen". Betecknande för gränsområdet mellan 
Sverige och Danmark var dels krigen mellan de bägge 
länderna dels den omfattande gränshandeln. 
Fästningen har omväxlande varit i dansk respektive 
svensk besittning. 

På fästningsklippan växer idag en tät ekhage. Kraftig 
gallring och intensifierat bete vore värdefullt. Den 
gamla fästningen skulle då framträda ännu tydligare. 

Områdets betydelse för en tidig bosättning styrks 
bl.a. av en fångstgrop och en äldre boplats i kanten av 
borgområdet. 

I den närbelägna ekhagen Lunden, med grova och 
vidkroniga hagmarksekar, finns ett fossilt 

åkerlandskap av stora mått. Långsmala forn-åkrar med 
höga terrasser och övertorvade odlingsrösen vittnar 
om odling under förhistorisk tid. Floran i hagen är 
mestadels påverkad av gödsling, men i anslutning till 
odlingsrösena växer rikligt med kattfot och i den södra 
delen finns ett fuktigt parti där bl.a. klockgentiana 
återfinns. Norr om Lunden finns ett betat 
lövskogsparti som borde restaureras.  

Dagens brukade åkrar är stora och enhetliga, och har 
främst betydelse för den öppna landskapsbilden. På ett 
litet impediment i åkermarkerna återfinns en av länets 
största skålgropsförekomster med 260 skålgropar. 

Bebyggelsen kring Öresten består av 
högreståndsbebyggelse med tidstypiska drag. 
Bostadshuset med den numera rivna flygelbyggnaden 
uppfördes kring sekelskiftet 1900.  
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63:27 
Två skyttlar 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Lövskogsrikt odlingslandskap. • 
Stor betydelse för friluftsliv och turism. • Rikligt med naturliga fodermarker. • Rik förekomst av kulturhistoriska 
odlingsspår. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 225 ha. Naturlig betesmark: 22 ha (10%). Övrig betesmark: 80 ha (36%). Åker: 60 ha (27%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kommunal naturvårdsplan.  

 
I sluttningarna ner mot Östra Öresjön finns ett 
lövskogsrikt odlingslandskap. Området är ett 
välfrekventerat friluftsområde med ett flertal 
vandringsleder och fina utsiktspunkter. 

Huvuddelen av lövskogarna är betade även om 
trädskiktet mestadels är alldeles för tätt. Här och var är 
hagmarkskaraktären god, och hävdgynnad flora 
förekommer. I hagmarkerna finns gamla stenmurar 
och rikligt med odlingsrösen med oregelbundna 
former. Odlingslandskapets gamla körvägar utnyttjas 
numera som promenadvägar. 

Kring Ramsholmenutbreder sig ett öppet, välhävdat 
och vackert odlingslandskap vid Dräggsjöns strand. 
Stora odlingsrösen skapar vackra avbrott mot de 
välbetade fårbetesmarkerna. Skogen och Kvarnholmen 
är några små torpställen med kraftigt kuperade 
odlingsmarker och dikade tegodlingar ner mot sjön. 

Vid Klev och Sund finns ett öppet odlingslandskap 
som möjliggör utblickar ner mot sjön. Åkrarna är 
omväxlande med ett stort antal åkerholmar. På de 
delvis betade åkerholmarna återfinns rikligt med 
hamlade lindar och en lönn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundens ekhage vid Öresten. Lägg märke till de långsmala fornåkrarna med terrasskanter. 
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63:28 
Åsen Uddared 

Urvalskriterier: • Förekomst av hamlade träd. • Förekomst av hagmarker med rik, hävdgynnad flora.  
• Rikligt med restaurerade hagmarker. • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  
• Förekomst av rödlistad art.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 85 ha. Naturlig betesmark: 6,5 ha (8%). Övrig betesmark: 20 ha (24%). Åker: 32 ha (38%). 

Rödlistade arter: Hedfryle (3).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Kring Åsen och Uddared finns ett variationsrikt 
odlingslandskap med stort inslag av betesmarker, 
stenmurar och odlingsrösen. I första hand skall de 
kuperade betesmarkerna kring Åsen framhållas. Det är 
sällan man ser så mycket välhävdad naturbetesmark 
som här. Under senare år har en omfattande 
restaurering påbörjats. Större delen av marken har 
dock tidigare utsatts för kvävegödsling varför floran 
utarmats. Här finns dock partier med fin 

hagmarksflora vilken förbisetts i samband med ängs- 
och hagmarksinventeringen. Inom området växer bl.a. 
den hotade arten hedfryle.  
Kring Uddared och Ålbäck finns ytterligare hagmarker 
med ogödslad flora samt äldre bebyggelse, bl.a. en 
välbevarad framkammarstuga med nyckelhålskvist. 
Den stora hagen med hasselbuketter och grova askar, 
öster om vägen, är full av odlingsrösen och små, äldre 
terränganpassade åkrar.  

 
 

63:29 
  Strixbol 

Urvalskriterier: • Rik förekomst av hamlade träd. • Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rikt 
inslag av kultiverade betesmarker med "god" hagmarkskaraktär. • Slåtter av vägkanter, renar och restytor. • Variationsrikt 
äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 30 ha. Naturlig slåttermark: 0,1 ha. Naturlig betesmark: 6 ha (20%).  
Övrig betesmark: 9 ha (30%). Åker: 11 ha (37%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Byn Strixbol ligger mitt inne i skogsbygd helt 
omgiven av barrskogar. De öppna odlingsmarkerna 
med flera välbetade björkhagar står i skarp kontrast till 

den omgivande skogen. Odlingsrösen, stenmurar, 
hamlade björkar och de välskötta markerna ger 
området en god karaktär av ett äldre skogsjordbruk. 

 
 

63:30 
Fagerhult 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelse • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling • 
Variationsrikt äldre odlingslandskap med väl bevarad helhet. • Rik flora och välutvecklade gräsmarker. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 40 ha. Övrig betesmark: 12,5 ha (31 %). Åker: 12,5 ha (31 %). 

Rödlistade arter:  Läderlappslav (2), allémosslav (3). 

 
Fagerhult och Kappelabo bildar ett gemensamt 
odlingslandskap i den kuperade skogsterrängen norr 
om Öxabäck. Området har en väl bevarad helhet med 
små åkrar omväxlande med ett flertal betesmarker. De 
naturliga fodermarkerna är opåverkade och 

välhävdade. I områdets södra del ligger en liten 
slåtteräng ner mot den s.k. "fiskodlingen". I övriga 
delar finns små partier med hackslått samt slagna väg- 
och dikesrenar. I en hagmark finns en grov lönn med 
de båda hotade lavarna stiftgelélav och allémosslav. 
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63:31 
  Getabo 

Urvalskriterier: • Karaktäristiskt skifteslandskap med utskiftad bebyggelse och väl bevarade stenmurar/stenmurssystem. • 
Förekomst av naturliga fodermarker.  

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 125 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (3%). Övrig betesmark: 20 ha (16%). Åker: 65 ha (52%). 

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Kommunal naturvårdsplan. • Länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Getabo åskådliggör på ett pedagogiskt sätt det 
odlingslandskap som skapades i samband med 
skiftesreformerna. Andelen gammal ängsmark i 
förhållande till åkermarken är liten och området 
karaktäriseras av ett stort antal vällagda stenmurar, 
vilka avgränsar ägorna. De flesta stenmurarna är lagda 
som dubbelmurar med raka kanter av uthuggna stenar. 
Här och var syns rejält stora odlingsrösen - stentippar. 

I 1500-talets jordeböcker upptas i Getabo by tre 
gårdar. Vid laga skifte vid 1800-talets mitt sprängdes 
den ursprungliga bykärnan varvid endast Storegården 
kom att kvarligga på den ursprungliga byplatsen. Idag 
är bebyggelsen utspridd kring de tre gårdarna 
Storegården, Mellangården och Lillegården. 

Vid Magerhult finns ett vackert landskap med 
kuperade lövträdsbevuxna hagmark. 

 

 

63:32 
Gunbjörntorp - Sävsered 

Urvalskriterier: • Förekomst av hotad naturtyp. • Betad strandäng med stor betydelse för fågellivet.  
• Variationsrikt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rikligt med naturliga fodermarker.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 300 ha. Naturlig slåttermark: 0,2 ha. Naturlig betesmark: 26 ha (9%).  
Övrig betesmark: 65 ha (22%). Åker: 85 ha (28%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunal naturvårdsplan.  
• Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
I omgivningarna kring Store mosse finns flera 
intressanta odlingslandskap. Kring Strömma, Stora 
Backa och Hallstorp syns kraftigt kuperade 
betesmarker med stor betydelse för landskapsbilden. 
Torestorpsån kantas av betade strandängar där ett 
intensifierat bete skulle vara önskvärt.  

Norr om Store mosse ligger flera gårdar med 
småbrutna odlingsmarker. Vid Sävsered finns vackra 
ekhagar i sluttningarna ner mot sjön, och vid 
Gunbjörntorp finns en fin hackslåttäng och ett flertal 
betesmarker med hävdgynnad flora i form av t.ex. 
kattfot, backtimjan, slåttergubbe, svinrot, låsbräken, 
sommarfibbla m.fl. Betesmarkerna är mycket rika på 
odlingsrösen. 

 

 
 

63:33 
  Veselången 

Urvalskriterier: • Stort välhävdat område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet.  
• Viktig rastplats för flyttfågelsträcket.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 2200 ha. Naturlig betesmark: 18 ha (1%). Åker: 1700 ha (77%). 

Rödlistade arter: Mindre strandpipare (4), årta (4), brushane (4), gulärla (4), havsörn (2), sångsvan (4), kungsörn (4), 
sädgås (4).  

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse N.  

Referenser: • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan. • Fågellokaler i Sverige.  
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Från Horred och söderut rinner Viskan fram med ett 
lugnt lopp i en bred dalgång. Dalgångens tydligt 
markerade löv- och granklädda bergsidor står i skarp 
kontrast mot de flacka och lågt liggande 
odlingsmarkerna runt ån. 

Odlingsmarkerna består av utdikad sjöbotten. 
Utdikningen av sjön Veselången är ett i raden av stora 
dikningsföretag som genomfördes under 1800-talets 
uppodlingsperiod. 

Markerna närmast ån översvämmas årligen vilket i 
kombination med betesdrift och slåtter ger goda 
förutsättningar för ett flertal våtmarksfåglar. Tofsvipa, 
enkelbeckasin, rödbena, gulärla, ängspiplärka, årta och 
mindre strandpipare häckar troligen inom området 
som också är en mycket viktig rastplats och 

övervintringslokal för gäss, rovfåglar och sångsvan. 
Norrut mot Öxnevalla är odlingslandskapet en ren 

fullåkersbygd, men här finns ändå vissa inslag av 
gräsmarker i form av betad åkermark av betydelse som 
rastplats för gäss. 

Det bör observeras att Viskan och Surtan utefter hela 
sitt lopp är kraftigt kvävebelastade. Eventuella 
landskapsvårdsåtgärder bör alltid kombineras med 
åtgärder för att minska jordbrukets kväveläckage till 
vattnet. En lämplig åtgärd är t.ex. att återskapa större 
andel översvämmade marker. Om detta kan göras så 
att samtidigt den betade och slagna strand- och 
fuktängsarealen ökar blir det positivt både ur 
vattenvårdssynpunkt och för våtmarksberoende fåglar. 

 

 

 
63:34 

Istorp 

Urvalskriterier: • Välbevarad by av oskiftad karaktär.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 75 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (5%). Övrig betesmark: 6 ha (8%). Åker: 35 ha (47%). 

Lagskydd: KML 4 kap. KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse N.  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljön kring Istorps kyrka. 
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Bebyggelsemiljön i Istorps kyrkby ger ett ålderdomligt 
intryck med en relativt välbevarad bykärna. På den 
gamla byplatsen finns numera fyra gårdar varav 
Prästgården till sina äldsta delar härrör från 1789. 

Vid Kulla finns kvar rester av ett äldre 
odlingslandskap. Betade, steniga hällmarker med ask 

och ek samt stenmurar utgör ett trevligt avbrott i den 
för övrigt ensidiga åkerbygden. På en ekkulle finns 
några fornlämningar. 

Söder om byn utbreder sig den skogbevuxna 
utmarken. Här återfinns en liten hagmark och 
torpställenas lyckåkrar, vilka numera slutat brukas och 
istället börjat växa igen. 

 

 
 

63:35 
Vallsås 

Urvalskriterier: • Område med aktiv lövtäkt av betydande omfattning. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med 
välbevarad helhet. 

Klassificering: 1 (N2 K1). 

Areal: 45 ha. Naturlig slåttermark: 0,2 ha (0,5%). Naturlig betesmark: 6 ha (13%).  
Övrig betesmark: 10 ha (22%). Åker: 20 ha (44%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Vallsås ligger med brant sluttande odlingsmarker på 
ömse sidor om vägen. På sluttningarna finns 
hagmarker, små åkrar och kultiverade betesmarker. 
Enkla stenmurar och odlingsrösen är andra 
karaktäristiska element.  

Det som gör Vallsås unikt är framförallt att det är ett 
av länets enda områden där aktiv lövtäkt fortfarande 
ingår som en naturlig del av jordbruket. Söder om 

gårdarna finns en stor hagmark med ett flertal 
topphuggna askar. Det är av stort kulturhistoriskt 
värde att traditionen med lövtäkt fortsätter vid Vallsås.  
Vägrenar och småpartier runt gården slås fortfarande 
med lie. Här återfinns fläckvis en rik, hävdgynnad 
flora med loppstarr, svinrot, darrgräs m.fl. 

Ner mot sjön syns tegodlingar med öppna diken, ett 
uttryck för uppodlingen efter skiftena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vallsås by omgiven av lövträdsbevuxna betesmarker. 
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63:36 
Berg - Rökås 

Urvalskriterier: • Mångformigt och lövskogsrikt odlingslandskap • Rikligt med restaurerbara hagmarker.  

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 400 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (0%). Övrig betesmark: 80 ha (20%). Åker: 90 ha (23%). 

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal naturvårdsplan.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Baksidestexten till gula kartan. 

 
Längs Sandsjöns södra strand finns ett vackert 
beteslandskap med små åkrar, enebackar och 
björkkullar. Området har nyligen röjts genom AMS 
försorg. 

Vidare söderut ner mot Älekulla sträcker sig ett 
lövskogsrikt odlingslandskap med relativt stor andel 
betesmarker. Inom området finns ett flertal 
betesmarker som har förbisetts i samband med ängs- 
och hagmarksinventeringen bl.a. vid Rökås. Här finns 

en vackert kuperad hagmark med nyligen hamlade 
lindar samt en välbevarad stenvalvbro. Längs vägen 
finns hackslåttfragment med slåttergubbe. 

Vid Lundabo finns en välbevarad gårdsanläggning 
med stort miljö- och kulturhistoriskt värde. 

På Brastorp Lillegården finns en mycket gammal 
grov tall, den s.k. tandvärksfuran, som i äldre folktro 
haft botande kraft. 

 

 

63:37 
Öxabäcks kyrkby 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap kring kyrkby. 

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 25 ha Övrig betesmark: 5 ha (20%) Åker 10 ha (40%) 

Lagskydd: KML 4 kap.  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
Kring Öxabäcks kyrka och kyrkby finns ett tilltalande 
odlingslandskap med små åkrar och stenmurar. Av 
byn återstår idag två gårdar från sekelskiftet. I miljön 

ingår också en sockenstuga som omnämnts i protokoll 
redan på 1600-talet. Sitt nuvarande utseende har den 
dock fått på 1900-talet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öxabäcks kyrka. 
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63:38 
 Älekulla 

Urvalskriterier: • Slåtter av vägkanter, renar och restytor. • Variationsrikt och välbevarat skifteslandskap.  
• Odlingslandskap med rikt inslag av röjda och betade åkerholmar. • Förekomst av hotad naturtyp.  
• Förekomst av välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Karaktäristiskt och välbevarat skifteslandskap. • 
Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet (Lunden). 

Klassificering: 1-3 (N2 K2). 

Areal: 425 ha. Naturlig slåttermark: 1 ha (0,2%) Naturlig betesmark: 8 ha (2%).  
Övrig betesmark: 85 ha (20%). Åker: 150 ha (35%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan. • 
Byggnadsinventering. • Baksidestexten till gula kartan. 

 
Omgivningarna kring Älekulla bildar en väl 
sammanhållen och välbevarad odlingsbygd omgiven 
av vidsträckta skogsmarker. Åker och betesmarker 
hålls fortfarande i mycket god hävd. Lövdungar och 
åkerholmar gallras kontinuerligt vilket ger området en 
mycket tilltalande prägel. Ett annat uttryck för de 
välskötta odlingsmarkerna är slåtter av vägrenar och 
restytor. Landskapet genomkorsas av ett flertal vackra 
stenmurar. 

Vid Lunden återfinns om inte länets största, så 
åtminstone länets längsta slåtteräng. I en brant 

sluttning som slingrar fram mellan några 
terränganpassade åkrar bedrivs fortfarande hackslått. 
Grässvålen innehåller en mycket förnämlig 
slåtterängsflora med rika förekomster av ängsstarr, 
slåttergubbe, svinrot, kattfot m.fl. Omgivningarna, 
med betade hagmarker och små brukade åkrar, bidrar 
till att ge en helhet i området.  

Anabäckshult, Rössås, Killingsås, Abborrhult och 
Karlabo är mindre gårdar med småskaliga och 
välhävdade odlingsmarker som ligger utspridda i 
skogsmarken runt Älekulla. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskap vid Lunden. Lägg märke till de långsträckta slåtterängarna utmed åkrarnas kanter. 
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63:39 
Nockakulla 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. 
• Förekomst av hotad art. • Förekomst av hotad naturtyp. • Förekomst av hotad vegetationstyp/-typer. • Rikligt med 
naturliga fodermarker.  

Rödlistade arter: Hedfryle (3), granspira (4), fältgentiana (4).  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 20 ha. Naturlig slåttermark: 1,2 ha. (6%). Naturlig betesmark: 3 ha (20%).  
Övrig betesmark: 5 ha (25%). Åker: 10 ha (50%). 

Referenser: • Baksidestexten till gula kartan.• Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Vid Nockakulla ligger tre gårdar väl samlade, samtliga 
med äldre byggnader. Gårdarna ligger på en kulle ca 
190 m över havet och tillhör sålunda de högst belägna 
jordbruken i hela socknen. Det väl samlade och 
välhävdade odlingslandskapet inrymmer flera 
ålderdomliga inslag som t.ex. hackslåttängar, små 
terrasserade åkrar, odlingsrösen, stensträngar, 
stenmurar och hamlade träd. 

Hackslåttängarna tillhör utan tvekan länets 
förnämsta och bäst bevarade. Den idag sällsynta och 
kraftigt slåttergynnade arten fältgentiana förekommer 
tillsammans med t.ex. granspira, kattfot, loppstarr och 

låsbräken. Längs en lieslagen gammal bruksväg i den 
östra delen av området växer hedfryle och granspira i 
mycket rikliga bestånd. Norr om gårdarna ligger en 
stor och vacker beteshage som går under benämningen 
"söapina" (sö = får). I hagmarken finner man spår efter 
gamla terrasserade små åkrar. Senare uppbrutna åkrar 
med öppna, lieslagna diken finns också inom området. 

Landskapet kring Nockakulla är utan tvekan ett av 
de bäst bevarade exemplen på ett äldre, idag 
försvinnande odlingslandskap i länet. Det är av största 
vikt att området bevaras i sin helhet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Småskaligt odlingslandskap vid Nockakulla. 
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63:40 
Dal - Dunkared 

Urvalskriterier: • Rikt inslag av kultiverade betesmarker med "god" hagmarkskaraktär. • Förekomst av naturliga 
fodermarker. 

Klassificering: 3 (N3). 

Areal: 75 ha. Naturlig betesmark: 5,5 ha (7%). Övrig betesmark: 20 ha (27%). Åker: 35 ha (47%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Vägen från Älekulla mot Hallandsgränsen löper fram 
genom ett skogsdominerat och kuperat landskap. Vid 
Dal finns kraftigt kuperade betesmarker med 
hällmarker utefter Lundaboån. Markerna är tydligt 
påverkade av kultivering men har stor betydelse för 

landskapsbilden. 
På andra sidan vägen runt Svartasjö finns små åkrar 

och igenväxande hagmarker med inslag av 
hävdgynnade arter som t.ex. slåttergubbe, darrgräs, 
kattfot, svinrot, Jungfru Marie nycklar m. fl. 
 

 
 

63:41 
Vivhult 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Slåtter av vägkanter, renar och restytor. • Småskaligt och 
variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Förekomst av hotad naturtyp. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 15 ha. Övrig betesmark: 5 ha (33%). Åker: 9 ha (60%). 

Referenser: • Baksidestexten till gula kartan.• Kommunal naturvårdsplan.  

 
De öppna kulturmarkerna vid Vivhult ligger i stranden 
ner mot Högsjön. Landskapet karaktäriseras av åkrar 
omväxlande med betesmarker med enstaka träd av 
apel, bok och oxel. Kring odlingsrösen och hägnader 
står smådungar av träd och buskar. 

Ett viktigt inslag utgörs av den lieslagna och 
välskötta gårdsmiljön med flera äldre byggnader bl.a. 

en omålad ladugård. Mellan vägen och sjön finns en 
liten hackslåttäng, och vägrenen brukar också slås med 
lie.  

Tyvärr har djurhållningen på gården upphört, och 
stor risk finns för att landskapet växer igen. 

Brun kärrhök ses stundom jaga över odlings-
markerna. 

 
 

 

Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Veselången 2 Sötvattenstrandäng 17 ha 
2 Backa 2 Hackslått 0,2 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
3 Bostebygd 3 Hackslått 0,1 ha 
   Björkhage 1 ha 
4 Hökås 2 Öppen hagmark 1 ha 
5 Nockakulla 1 Hackslått 1,2 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
6 Måkåsen vid Högsjön 3 Hackslått 0,2 ha 
   Öppen hagmark 0,5 ha 
7 Sjölid 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
8 Spelebo o Dunkared 3 Öppen hagmark 2 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
9 Övre Skårebo 3 Hackslått 0,1 ha 
10 Istorp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
11 Bålabygd 2 Hackslått 0,4 ha 
12 Vallsås 1 Öppen hagmark 3 ha 
   Blandlövhage 3 ha 
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   Hackslått 0,2 ha 
13 Lunden i Älekulla 1 Hackslått 1 ha 
   Björkhage 1,5 ha 
14 Björnås 2 Ekhage 0,5 ha 
15 Rössåsvägen 3 Blandlövhage 2,5 ha 
16 Rössås 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
17 Holmen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
18 Anabäckshult 3 Björkhage 5 ha 
19 Mörka Tjärn 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
20 Nabbared 3 Sötvattenstrandäng 1 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
   Blandlövhage 1 ha 
21 Mjösjön 2 Ljunghed 2,5 ha 
22 Hinnaredhult 3 Blandlövhage 1 ha 
23 Hyltenäs 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
24 Hjortnäs festplats 3 Öppen hagmark 2 ha 
25 Getabo 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
26 Sandsjön 3 Sötvattenstrandäng 2 ha 
27 Lerbäck 3 Hackslått 0,1 ha 
28 Sävsered 2 Blandlövhage 7 ha 
29 Nedre Kärra 3 Ekhage 3 ha 
30 Gunbjörntorp 2 Hackslått 0,1 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
31 Slätthult 3 Öppen hagmark 2 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
32 Backa 3 Öppen hagmark 4 ha 
   Ekhage 1 ha 
   Björkhage 1 ha 
33 Strömma 2 Sötvattenstrandäng 6 ha 
34 Bockshult 3 Ekhage 2 ha 
   Hackslått 0,1 ha 
35 Långås 3 Annan öppen äng 1,5 ha 
36 Rygga kvarn 3 Hackslått 0,1 ha 
37 Surteby 3 Öppen hagmark 2 ha 
38 Törestorp 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
39 Västergården, Hulatorp 2 Ekhage 1 ha 
   Öppen hagmark 1,5 ha 
40 Säter Lekvad 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
41 Binkaryd 2 Öppen hagmark 3 ha 
42 Desarehult 3 Björkhage 1 ha 
43 Spångadalen 3 Öppen hagmark 3 ha 
44 Hult m.fl. 3 Blandlövhage 18 ha 
45 Uddared 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
46 Ålbäck 3 Öppen hagmark 1 ha 
47 Lindhult 3 Öppen hagmark 1 ha 
48 Björkesbacka 3 Blandlövhage 7 ha 
49 Grankilen 3 Björkhage 1,5 ha 
   Hackslått 0,1 ha 
50 Kleven m.fl. 3 Björkhage 4,5 ha 
51 Strixbol 3 Hackslått 0,1 ha 
   Björkhage 6 ha 
52 Hede 2 Öppen hagmark 1,5 ha 
53 Storegården 1 Öppen hagmark 3,5 ha 
54 Mjällby 2 Öppen hagmark 2,5 ha 
   Blandlövhage 2,5 ha 
55 Uddatorp 2 Öppen hagmark 9 ha 
56 Ranagården 3 Öppen hagmark 1 ha 
   Blandlövhage 1,5 ha 
57 Dalagården i Mjällby 3 Öppen hagmark 1 ha 
58 Sörvilgården 2 Öppen hagmark 0,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
59 Dala, Syltered o Berghem 2 Öppen hagmark 4,5 ha 
   Björkhage 5,5 ha 
60 Skogum 3 Blandlövhage 3 ha 
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   Öppen hagmark 1 ha 
61 Dala 3 Blandlövhage 9 ha 
62 Persgården 3 Blandlövhage 0,5 ha 
63 Skrålabäcken 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
64 Assberg 1 Öppen hagmark 7 ha 
   Blandlövhage 3 ha 
65 Velingstorp 3 Öppen hagmark 14 ha 
66 Örby 3 Ekhage 3,5 ha 
67 Örestens hage 2 Ekhage 8 ha 
68 Fagersberg 2 Öppen hagmark 2,5 ha 
   Betad skog 1 ha 
69 Kölvarp 2 Björkhage 2 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
70 Hunnaryd 3 Björkhage 1 ha 
71 Ekåsen 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
72 Blåsås 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
73 Hede 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
74 Getakulla 3 Öppen hagmark 1 ha 
75 Mölnebacka 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
76 Gunnerhulu 2 Sötvattenstrandäng 4 ha 
   Mosaik 1 ha 
77 Freabygd 2 Björkhage 3 ha 
78 Stämmemad 3 Sötvattenstrandäng 3,5 ha 
79 Basterås 2 Blandlövhage 8 ha 
80 Skårhult 2 Björkhage 1,5 ha 
81 Lammåsen 3 Hackslått 0,05 ha 
82 Lindåsen 3 Blandlövhage 4,5 ha 
83 Nedre Borghult 2 Blandlövhage 1,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
84 Eneberg 2 Hackslått 0,3 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 6 ha 
   Betad skog 2 ha 
85 Tyvik 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
   Björkhage 2,5 ha 
   Mosaik 2 ha 
86 Backen 2 Öppen hagmark 2 ha 
87 Grimmered 3 Hackslått 0,1 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
88 Grimmered (söder) 2 Hackslått 0,2 ha 
89 Gunnlered 3 Ekhage 2 ha 
90 Hulta 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
91 Smedagården 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
92 Härkila 2 Öppen hagmark 2 ha 
93 Härkila o Hede 3 Blandlövhage 14 ha 
94 Björlanda 3 Ekhage 1 ha 
95 Västergården 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,5 ha 
96 Härsjön 3 Sötvattenstrandäng 1 ha 
97 Stora Hökås 2 Öppen hagmark 3 ha 
98 Vikmans 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
99 Anseredssjön 3 Sötvattenstrandäng 4 ha 
100 Finabo 2 Blandlövhage 2 ha 
101 Häggån 3 Sötvattenstrandäng 3 ha 
102 Tyngsryd o Ramslätt 2 Sötvattenstrandäng 40 ha 
103 Botten 2 Mosaik 12,5 ha 
104 Hästebacka 3 Hackslått 0,1 ha 
   Björkhage 3,5 ha 
105 Östergärdet 2 Blandlövhage 3,5 ha 
106 Grönered 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
Ö1 Torse 3 Ekhage 4,5 ha 
Ö2 Toften 3 Björkhage 0,5 ha 
Ö3 Kulla, Istorp 3 Ekhage 2 ha 
Ö4 Storegården, Källeberg 3 Blandlövhage 2 ha 
Ö5 Hjortholmen 3 Mosaik 8 ha 
Ö6 Brännared 3 Ekhage 3,5 ha 
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Ö7 Tranhult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,5 ha 
Ö8 Björnås 3 Öppen hagmark 1 ha 
   Björkhage 1 ha 
Ö9 Yttre Höghult 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö10 Töcknarås 3 Ospecificeratd naturtyp 1,5 ha 
Ö11 Apelås - Trindekulle 3 Björkhage 1,5 ha 
Ö12 Vasatorpet 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö13 Lönebo 3 Blandlövhage 2,2 ha 
Ö14 Sund 3 Mosaik 12 ha 
Ö15 Haga, Röllese 3 Öppen hagmark 0,3 ha 
Ö16 Storegården, Getabo 3 Öppen hagmark 0,3 ha 
Ö17 Enebacken 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,2 ha 
Ö18 Hägnen 3 Björkhage 0,2 ha 
Ö19 Lundsboån 3 Björkhage 0,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
Ö20 Lilla Bredhult 3 Hackslått 0,1 ha 
Ö21 Sörgården, Vågerse 3 Öppen hagmark 0,3 ha 
Ö22 Prästetorp 3 Blandlövhage 0,7 ha 
Ö23 Huledal 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö24 Lund, Björketorp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
Ö25 Desarehult 3 Ekhage 6,5 ha 
Ö26 Klev 3 Björkhage 1,5 ha 
Ö27 Bergahagen, Sund 3 Öppen hagmark 2,7 ha 
Ö28 Nabben, Lindhult 3 Björkhage 1,7 ha 
Ö29 Falghult 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö30 Uddared 3 Blandlövhage 4 ha 
Ö31 Svänasjö 3 Blandlövhage 3,5 ha 
Ö32 Tosthult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
Ö33 Björkliden 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
Ö34 Bårred 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
Ö35 Kullen, Fotskäl 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
Ö36 Kronogården, Höga 3 Björkhage 2,5 ha 
Ö37 Hukebacka, Uddatorp 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
Ö38 Öresten 3 Ekhage 5,5 ha 
Ö39 Hede, Örby 3 Björkhage 2 ha 
Ö40 Ekedalen, Brättingstorp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
Ö41 Västergården, Gunnbo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
Ö42 Gussryd 3 Öppen hagmark 0,7 ha 
Ö43 Smälteryd 3 Ekhage 3,5 ha 
Ö44 Östergården, Torrås 3 Ospecificerad naturtyp 0,7 ha 
Ö45 Intäkten, Grebbeshult 3 Ekhage 5 ha 
Ö46 Gunnared 3 Björkhage 5 ha 
Ö47 Stenbacken, Häggån 3 Ospecificerad naturtyp 0,7 ha 
Ö48 Kinna gård 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö49 Skepared 3 Björkhage 0,8 ha 
Ö50 Nedre Hässlehult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
Ö51 Brunnsåker, Skephult 3 Mosaik 3,3 ha 
Ö52 Gunnagården, Ubbhult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
Ö53 Torp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 6,5 ha 
Ö54 Önnered, Härsjön 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
Ö55 Surtan vid Hyssna 3 Öppen hagmark 3,3 ha 
Ö56 Torsered 3 Blandlövhage 1,3 ha 
Ö57 Ekebo, Dragered 3 Ekhage 2 ha 
Ö58 Änghagen, Svenshult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
Ö59 Skämningared 3 Blandlövhage 1,5 ha 
Ö60 Edeslätt, Finabo 3 Ekhage 4 ha 
Ö61 Östergården, Håvet 3 Ekhage 3,5 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 
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158 Desarehult Gravfält 
162 Kolebäcksugnen Hyttlämning 
218 Stora rör Röse 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Kråkered. Rikkärr. Tätört och ängsnycklar. 
2. Oxsjön. Strandäng, hagmark. Granspira, klockgentiana och kattfot. 
3. Grimmered. Hagmark. Jungfrulin, låsbräken och hedsäv. 
4. Åsen. Naturliga fodermarker. Hedfryle m.fl. 
5. Ramnås. Liten betad äng. Låsbräken, Jungfru Marie nycklar, nattviol, jungfrulin, slåttergubbe, fältgentiana 

(införd), m.fl.  
6. Svansjövik. Betad strandäng. Fin fågellokal. Rödlånke, dvärglin, åkerkulla och fyrling.  
7. Enebacken. Öppen torpmark. Backnejlika, grönvit nattviol, ängshavre och slåttergubbe. Röjning och slåtter 

påbörjat 1991. Fin omgivande barrskog.  
8. Vällingbacka. Skephultsåsen. Litet parti med kattfot, jungfrulin, backsippa, slåtterfibbla och svinrot.  
9. Finabo. SO om ÄH 100. Kalvhagen och Solänge kvarn. Betad lövskog med grova ekar och björkar. Lokal för 

myskgräs.  
10. Attared. Betad ekskog med fornåkrar. 
11. Hyssna. Melltorps radby och Hyssna gamla kyrka. 
12. Östergården - Östergården. Litet område med fuktängar. Viss betydelse för fågellivet. 
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Blommande slåttergubbar. 
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Melleruds kommun 

61:1 
Ränsliden 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket artrik fauna. • Rikligt med naturliga fodermarker. • 
Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Rik förekomst av hamlade träd. 

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 35 ha. Naturlig slåttermark: 0,2 ha (1%). Naturlig betesmark: 6 ha (18%).  
Övrig betesmark: 5 ha (14%). Åker: 12 ha (34%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F, riksintresse N, NRL 2: 3 

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
• Kommunal översiktsplan. 

 
Byn Ränsliden har ett för Dalsland typiskt läge i de 
branta sluttningarna ner mot sjön Rännen, ett så kallat 
lidläge. Odlingslandskapet är som intressantast kring 
gärdet och Tegen. Här finns små, fortfarande brukade 
åkrar i terrasser ner mot sjön, och en mycket stor andel 
hagmarker som så sent som på 1960-talet hävdades 
som slåtterängar. Kring husen och i betesmarkerna står 
ett stort antal hamlade träd. Tillsammans med fägatan 
som går upp mot skogen, åkrarnas öppna diken, 
odlingsrösena och den äldre bebyggelsen bildar detta 
ett komplett odlingslandskap, som är så nära ett äldre 
odlingslandskap man idag kan komma. Ur den 

synvinkeln är Ränsliden Dalslands kanske bästa 
exempel, och området har ett synnerligen stort 
kulturhistoriskt värde.  

Det faktum att de gamla ängsmarkerna slagits med 
lie in i sen tid och fortfarande hålls öppna som 
hagmarker i kombination med basiska bergarter har 
lett till att en synnerligen rik flora bevarats inom 
området. I de betade hagmarkerna återfinns grässvålar 
med rika förekomster av brudsporre, kattfot, svinrot, 
slåtterfibbla, ormrot m.fl. På många av de gamla och 
knotiga träden återfinns en intressant lavflora med 
bl.a. lunglav, skinnlav och slanklav.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den smala slingrande vägen löper fram tätt mellan husen vid Ränsliden. 
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61:2 
Hallersbyn mfl 

Urvalskriterier: • Välbevarade bebyggelsemiljöer med anknytning till jordbruket. 

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 350 ha. Naturlig betesmark: 2,5 ha (1%). Övrig betesmark: 25 ha (7%). Åker: 190 ha (54%). 

Lagskydd: Riksintresse K.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunal översiktsplan. 

Mellan Dals-Långed och Dals Rostock ligger en rad 
äldre bymiljöer i gränszonen mellan skog- och 
odlingsbygd. I väster gränsar byarna mot Kroppefjälls 
branta sluttningar och mot öster öppnar sig dalgången 
mellan sjöarna Erve och Näsölen. Det odlade och 
brukade landskapet skapar en öppen landskapsbild 
kring de kulturhistoriskt intressanta 
bebyggelsemiljöerna. 

Bebyggelsemiljöerna utgörs av relativt väl 
sammanhållna byar. Boningshusen är representativa 
för den dalsländska bebyggelsen under 1800-talets 
senare hälft. Bland husen ingår ett flertal s.k. 
Dalslandstugor. I Tångebyn ligger även en parstuga i 
två plan från 1760-talet. Många byggnader, såväl 
boningshus som uthus, täcks av skiffertak.  

 
 

61:3 
Stora Liane 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 15 ha. Övrig betesmark: 3 ha (20%). Åker: 7 ha (47%). 

Lagskydd: Riskintresse F, riksintresse N, NRL 2: 3, strandskydd.  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Kommunal översiktsplan. 

Vid Stora Liane ligger en välbevarad bebyggelsemiljö 
i ett vackert läge invid Åklångs västra strand. 
Bebyggelsen innehåller flera byggnader från 1870 - 
1880 talen bl.a. en timrad parlog. 

Bebyggelse och kulturmarker ligger i det typiska 

lidläget, som är vanligt i Dalsland. Odlingsmarkerna 
består av betade åkermarker i den branta sluttningen 
ner mot sjön. I miljön ingår också en björkhage med 
ett särpräglat läge på en smal grusås invid 
strandkanten.  

 
 

61:4 
Östebo 

Urvalskriterier: • Igenväxande odlingslandskap som fortfarande bevarat en del av sina biologiska kvalitéer knutna till de 
hävdade markerna. • Mycket artrik flora. 

Klassificering: 3 (N2 K3). 

Areal: 50 ha. Övrig betesmark: 10 ha (20%). Åker: 10 ha (20%). 

Lagskydd: Riksintresse K, Riksintresse N, Riksintresse F, strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

Östebo ligger på ett av Svansfjordens många näs. 
Landskapet på Udden består av omväxlande lövskogar 
och små delvis övergivna åkermarker omväxlande 
med bebyggelse av nyare och äldre slag. Huvuddelen 
av området har tidigare betats. På 1890 års karta anges 
huvuddelen av de nuvarande lövskogarna som 

slåtteräng. Dessa lövskogar hyser numera en rik 
lundflora med bl.a. vårärt och lundviol samt flera 
ovanliga lavar. I gränszonen mot öppen mark och 
längs vägarna återfinns fortfarande en hävdgynnad 
flora, som gynnats av den kalkrika marken. Här växer  
Sankt Pers nycklar, gullviva, kattfot och mycket annat.  
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61:5 
Ryrhalvön 

Urvalskriterier: • Biologiskt mångformigt område. • Stor betydelse för friluftsliv och turism. • Rik förekomst av hamlade 
träd. • Rikt inslag av slåtterängar. • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Mycket artrik flora. 

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 200 ha. Naturlig slåttermark: 8 ha (4%). Naturlig betesmark: 13 ha (6,5%).  
Övrig betesmark: 50 ha (25%). Åker: 12 ha (6%). 

Lagskydd: Strandskydd, naturreservat, riksintresse N, riksintresse F.  

Referenser: Ryr - Botanisk inventering av ett skifferområde i Dalsland. • Baksidestexten till gula kartan. 
• Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

På Ryrhalvön finns länets största samlade område med 
slåtterängar. Den kalkrika marken i kombination med 
slåtterhävden har givit upphov till ett landskap som i 
blomsterprakt har få motsvarigheter i landet. Erling 
Svensson har i baksidestexten till Gula kartan gjort 
denna utmärkta beskrivning av området: 

"Dalslands blomstrande hjärta, ja, så kan den 
blomsterrika halvön mitt i detta sjörika landskap 
beskrivas. Från naturvårdssynpunkt är Ryrhalvön med 
angränsande uddar ett av landskapets allra 
värdefullaste områden som med sina löv och 
blomsterrika marker bildar en skarp kontrast till de 
ytterst magra kvartsitryggarna som finns inom synhåll. 

Ryrhalvön kännetecknas av ett småbrutet 

kulturlandskap som med ryggar av kalklerskiffer givit 
förutsättning för ett flertal naturtyper, alla med artrik 
flora. Här finns hällmarker, hällmarksrika stränder 
med eller utan växtlighet, fuktstråk mellan ryggarna, 
torrängar och kalkhedar som har sina motsvarigheter 
på Kinnekulle och på Öland. Här finns en artrik 
buskvegetation, torr och fuktig lövlund, även fuktig 
granskog. Den rika floran har under lång tid gynnats 
och anpassats till regelbunden hävd i kulturmarkerna. 
Harehalsen dit man strövar utmed den gamla fägatan 
förbi "stora berget" har som utmarker en betad skog. 
Under 1940-talet fanns, inklusive några hästar, 61 kor 
som betade halvöns marker. Då fanns inga får. 1990 
finns 20-tal får, men inga kor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskap på Ryrhalvön. 
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De gamla slåttermarkerna har varit igenväxta sedan 
1950-talet. Tack vare kalkrikedomen har floran 
överlevt till 1975 då slåtterhävd återupptogs inom 
ramen för att naturreservatet upprättades år 1971. 

Reservatet omfattar 8 områden om tillsammans 79 
hektar, innefattande olika marktyper såsom betesmark, 
torräng och slåtteräng. Syftet med reservatet är att 
bevara delar av ett äldre kulturlandskap med den 

mångskiftande och rika, kalkgynnade växtligheten. 
Vård sker i form av slåtter, bete och skonsamt 
skogsbruk. 

År 1984 startade kartograf Bror Hebenius ett byalag 
för att ta hand om slåtterhävden på Ryrhalvön. Årligen 
i slutet av juli är långt över 100-talet personer i 
verksamhet med liar, slåttermaskin, röjsåg och räfsor".  

 

 

61:6 
Skållerud 

Urvalskriterier: • Representativt och välhävdat småbrukarlandskap i södra Dalsland. • Kulturhistoriskt intressant 
kyrkobyggnad. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 110 ha. Övrig betesmark: 15 ha (14%). Åker: 55 ha (50%). 

Lagskydd: Riksintresse F, NRL 2: 3, KML 4 kap, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
De till nord-sydliga ryggar sammanveckade 
bergarterna inom Dalformationen ger ofta 
kulturlandskapet ett karaktäristiskt utseende. Gårdarna 
ligger företrädesvis på åsarnas och kullarnas krön 
omgivna av böljande odlingsmarker. Ett typiskt sådant 
område finns vid Backen invid Skålleruds kyrka.  

Skålleruds kyrka är belägen på en lövskogsbevuxen 
höjd invid sjön Nären. Den är en av Dalslands äldsta 
och bäst bevarade träkyrkor. Genom sitt öppna läge 
bildar kyrkobyggnaden ett mycket värdefullt inslag i 
landskapsbilden. 

Mellan kyrkan och sjön ligger en gles lövskog med 
rik vårflora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skålleruds kyrka i vinterskrud. 
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61:7 
Svankila 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • 
Igenväxande odlingslandskap som fortfarande bevarat en del av sina biologiska kvalitéer knutna till slåtter och beteshävd. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (2%). Övrig betesmark: 20 ha (40%). 

Lagskydd: Riksintresse N, riksintresse N, NRL 2: 3, strandskydd.  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  
• Kommunal översiktsplan. 

 
På Svankilahalvön finns ett omväxlande 
odlingslandskap med åkrar, igenväxande hagmarker 
och kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Tack vare 
den kalkrika marken har en hel del av den 
kulturgynnade floran bibehållits trots upphörd hävd.  

Hävdgynnad flora återfinns företrädesvis i öppnare 
delar som inte varit åker, t.ex. en liten 

torräng nära udden i nordväst samt i en ekhage invid 
vägen. Här växer arter som kattfot, nattviol, 
brudsporre, brudbröd, gullviva, svinrot m.fl. Andra 
delar har mer antagit lundkaraktär med arter som 
nässelklocka, underviol, vårärt, skogsstarr och 
skogsnycklar.  

 
 

 

61:8 
Famshed - Källsviken 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker och betad lövskog. • Äldre bebyggelsemiljö.  
• Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 120 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (4%). Övrig betesmark: 20 ha (17%). Åker: 35 ha (32%). 

Lagskydd: Riksintresse N, riksintresse N. 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal översiktsplan. 

 
Famshed och Källsviken ligger mycket vackert på 
Näset mellan Kabbosjön och Teåkerssjön. I 
sluttningarna ner mot sjöarna finns flera vackra 
hagmarker och betade lövskogar, vilka delvis hyser fin 
flora samt väsentligt bidrar till den tilltalande 
landskapsbilden. 

På flera av träden växer sällsynta och hotade lavar.  
I bebyggelsemiljön vid Källsviken ingår bl.a. flera 

äldre hus med skiffertak. 

 
 

61:9 
Framnäs 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Rikt fornlämningsbestånd i betad hagmark. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 140 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha (1%). Övrig betesmark: 15 ha (11%). Åker: 100 ha (71%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Framnäs gård ligger vackert vid Närens strand. 
Söderut utbreder sig ett relativt ensidigt åkerlandskap, 
men på udden kring gården är naturen mer 
omväxlande och har ett större inslag av betesmarker. 

Gården omges av ekar, och en allé löper fram mot 
husen. Vid stranden finns ett stycke betad strandäng, 
och söder om husen ligger en stor hagmark med ett 
flertal fornlämningar. Norr om gården utbreder sig 
gamla ängs- och hagmarker som numera är ohävdade. 
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61:10 
Holm - Gösjön 

Urvalskriterier: • Typisk slättsjö med betade strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet.  
• Välbevarade fornlämningar i betade hagmarker. Kulturhistoriskt intressant kyrko- och säteribebyggelse. 

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 475 ha. Övrig betesmark: 50 ha (11%). Åker: 260 ha (55%). 

Rödlistade arter: Gulärla (4), storspov (4).  

Lagskydd: Riksintresse K, riksintresse N, riksintresse F.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Jämförande inventering av våtmarker i Dalsland. • Kommunal översiktsplan. 

 
Området Holm - Gösjön ligger på gränsen mellan 
Dalboslätten och Dalslands norra skogsbygder. I 
områdets södra del ligger Bergs gård med ett öppet 
och dominerande läge i terrängen. De nuvarande man- 
och ekonomibyggnaderna, som omges av en äldre 
trädgårdsanläggning, härrör från 1900-talets början. 
Gården har dock ett mycket äldre ursprung och räknas 
bland Dalslands äldsta säterier. Den har bl. a. tillhört 
Karl XIV, Oskar I och släktena Stake, Reuter, Ribbing 
och Svinhufud. 

I betade hagmarker strax öster om Holmsåns 
natursköna meanderslingor ligger ett flertal 
fornlämningar vilka vittnar om områdets betydelse 
redan under förhistorisk tid. I betesmarkerna återfinns 
bl.a. två gravfält från yngre järnåldern. 

Under medeltiden fanns inom området två kyrkor. 
Av Östanå kyrka, som övergavs 1557 återstår idag 
endast grundmuren. Holms kyrka däremot, är 
fortfarande välbevarad och belägen i områdets 
sydvästra del.  

Norr om säteriet ligger Gösjön, en grund och 
näringsrik slättsjö, känd som en av Dalslands främsta 

fågelsjöar. Under vår och höst översvämmas de 
låglänta markerna söder och väster om sjön. Detta 
tidvis översvämmade madområde är en mycket viktig 
rastlokal för sträckande vadare, änder, sångsvanar och 
gäss. Som häcklokal hyser sjöns omgivningar ett 
flertal arter som är beroende av de betade fuktängarna. 
Som exempel kan nämnas rikligt med tofsvipa, 
gulärla, enkelbeckasin, storspov och snatterand. Årta 
och brushane har tidigare häckat inom området. 

Bland speciellt intressanta växter knutna till 
slättsjömiljön kan nämnas dvärgigelknopp, trubbnate, 
plattstarr, slokstarr och dvärgmåra. 

Fuktängarna står idag under viss igenväxning då 
betesdriften har minskat. Det vore av synnerligen stort 
värde att intensifiera betet runt sjön gärna i 
kombination med slåtter i vissa delar. 

I samband med "omställning 90" har ett avsnitt av 
fuktängen längs 45:an grävts upp och vattenfyllts för 
att "läggas om till våtmark". Denna typ av åtgärder på 
fuktängarna, som ju redan är våtmarker, är synnerligen 
olämpliga och kan allvarligt skada områdets 
naturvärden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gösjön är en av Dalslands förnämsta fågellokaler. 
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61:11 
Kolungen 

Urvalskriterier: • Odlingslandskap i slättbygd med flera välbevarade äldre karaktärsdrag. • Rikligt med naturliga 
fodermarker. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Området är betydelsefullt för fågellivet. • Mycket biotoprikt 
odlingslandskap. 

Klassificering: 2 (N2 K1). 

Areal: 500 ha. Naturlig betesmark: 27 ha (5%). Övrig betesmark: 20 ha (4%). Åker: 350 ha (70%). 

Rödlistade arter: Gulärla (4).  

Lagskydd: Riksintresse K, byggnadsminne.  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Jämförande inventering av våtmarker i Dalsland. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekholmens säteri har såväl panel som tak av skifferplattor. 
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Sjön Kolungen ligger i en grund sänka nedanför 
Kroppefjäll och omges av jordbruksmarker. Längs den 
västra stranden finns flera vackra hagmarker med 
vidkroniga ekar. Söder om Ekholmens säteri skjuter en 
stor udde ut i sjön. Hela udden är uppodlad, och på 
yttersta spetsen ståtar en hage med grova ekar. 
Östsidan av sjön är brantare, men en bit ifrån stranden 
återfinns flera hagmarker och betade skogar i an-
slutning till gårdsbebyggelsen.  

Gunnarsnäs kyrka och Ekholmens herrgård, 
monumentalt belägna norr om sjön, utgör socknens 
historiska centrum.  

Hällans slättby är delvis ett resultat av 1800-talets 
utflyttningar. Byn omfattar 4 gårdar varav två ligger 
kvar på den gamla byplatsen där de med sina relativt 
många gårdsbyggnader ännu återger väsentliga drag 

av den ursprungliga byformation. Bebyggelsemiljön 
kring Hällan ger ett genuint intryck som tillsammans 
med herrgården, kyrkan och äldre bebyggelsemiljöer 
längs östra stranden väl smälter in i det variationsrika 
odlingslandskapet runt sjön. Tillsammans bildar detta 
en enhet, som tydligare än på de flesta andra håll, 
avspeglar ett äldre odlingslandskap inom Dalslands 
slättbygder.  

De betade markerna runt sjön är delvis påverkade av 
kvävegödsling, men fläckvis återfinns en naturlig flora 
med svinrot, Jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, 
kattfot m.fl. 

Odlingslandskapet med inslag av betade strandängar 
är också betydelsefullt för fågellivet. Av arter som är 
knutna till odlingslandskapet kan bl.a. gulärla och 
tofsvipa nämnas. 

 
 

 

61:12 
   Örsjön 

Urvalskriterier: • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Fornlämningar i anslutning till de brukade markerna.  
• Välbevarade äldre bebyggelselägen och miljöer.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 475 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha (0,3%). Övrig betesmark: 25 ha (5%). Åker: 280 ha (59%). 

Lagskydd: Riksintresse N, strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Jämförande inventering av våtmarker i Dalsland. • Länsstyrelsens löv-
skogsinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
Örsjön är en långsmal sjö på gränsen mellan slätt- och 
skogsbygd i kommunens västra del. Längs sjöns östra 
strand finns en utpräglad odlingsbygd, medan den 
västra stranden karaktäriseras av ett landskap med små 
odlingsmarker omväxlande med barr- och lövskogar 
längs Kroppefjälls sluttningar. Området är rikt på 
fornlämningar, och här finns flera bebyggelsemiljöer 

av stort miljömässigt värde. 
Mellan Åsmule och Gunvarbyn har Storåns lopp 

bidragit till att bilda omväxlande och intressanta 
naturmiljöer där öppna marker omväxlar med rika 
lövskogar. Längs ån växer bl.a. Dalslands enda 
bestånd av safsa.  

 
 

 

61:13 
  Ör 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Förekomst av naturliga 
fodermarker. • Mycket gamla och grova lövträd. • Mycket biotoprikt odlingslandskap. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 300 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (2%). Övrig betesmark: 10 ha (3%). Åker: 160 ha (53%). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Jämförande inventering av våtmarker i Dalsland. • Kommunal översiktsplan. 

 
Kring Örsjöns utlopp är landskapet vackert med flera 
intressanta naturtyper.  

Storön består av kalklerskiffer och hyser fina 
bestånd av krissla och ängsruta. Längs stranden finns 
en hage med gamla och grova ekar, och längst ut på 

udden står två synnerligen grova ekar som det enligt 
tradition "krävs tre man för att famna". Götesjön är en 
intressant fågelsjö i vars närhet det finns ett kärr med 
plattstarr, vattenblink och blomvass. 
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61:14 
Bolstad - Gestad - Grinstad 

Urvalskriterier: • Förekomst av hotad art. • Betade fuktängar med stor betydelse för fågellivet.  
• Representativt odlingslandskap huvudsakligen format under "havreexpansionen" i Dalsland. 

Klassificering: 3 (N2 K2). 

Areal: 2400 ha. Naturlig betesmark: 7 ha (0,5%) Övrig betesmark: 50 ha (2%). Åker: 2000 ha (83%). 

Rödlistade arter: Storspov (4), vaktel (2).  

Lagskydd: KML 4 kap.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal naturvårdsplan. • Byggnadsinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
Även om Dalboslätten är länets mest utpräglade 
slättbygd, består den inte av ett enhetligt, platt 
åkerlandskap. Snarare rör det sig om ett flertal mindre 
slättlandskap, sinsemellan avgränsade och avbrutna av 
barrskogspartier och mossar. 

All odlingsbar mark har tagits i anspråk för 
åkerbruk. Detta skedde i samband med den omfattande 
nyodling som skedde under den s.k. havreexpansionen 
vid mitten av 1800-talet.  

Gestad, Bolstad och Grinstad är tre angränsande 
socknar på Dalboslättens östra delar. Landskapet utgör 
ett för kulturmiljövården representativt exempel på det 
fullåkerslandskap som skapades i samband med 
havreexpansionen. De stora åkrarna avbryts nästan 
enbart av den utskiftade bebyggelsen med planterade 
träd och alléer. De tre kyrkorna och deras lägen skapar 
en kontaktlänk bakåt i historien. 

Helåkersbygder tillhör normalt inte den typ av 
miljöer som naturvården slår vakt om. Det beskrivna 
området innehåller dock en för slättbygd representativ 
fågelfauna, med inslag av lite ovanligare arter. En 
viktig förutsättning för fågelfaunan inom området är 
de bägge åarna Dalbergsån och Lillån. Den senare 
kantas till viss del av lågt liggande, betade fuktängar. 
Längs ån förekommer arter som storspov, gulärla, 
enkelbeckasin, tofsvipa och buskskvätta. Även för 
länet ovanligare arter som grönbena har noterats under 
häckningssäsong. 

En annan sällsynt art som börjat noteras inom 
området under senare år är vakteln. Denna fågel, som 
är typisk för utpräglade åkerbygder, kan ha gynnats av 
att det förekommer sent slagna klövervallar inom 
området.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid Gestad, Bolstad och Grinstad finns ett typiskt slättlandskap med utskiftade gårdar och regelbundna, stora åkrar. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Gärdet, Ränsliden 1 Blandlövhage 6 ha 
   Hackslått 0,2 ha 
2 Benebo 2 Blandlövhage 7,5 ha 
3 Ryr 1 Blandlövhage 6 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 5 ha 
   Träd- och buskbärande äng 8 ha 
4 Rönningen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
5 Kärr 3 Öppen hagmark 2 ha 
   Ekhage 0,5 ha 
6 Svankila 3 Ekhage 1 ha 
7 Framnäs 3 Blandlövhage 1,5 ha 
8 Kläppesnäs 3 Blandlövhage 4,5 ha 
9 Famshed-Källsviken 3 Blandlövhage 5 ha 
10 Södra Bäckebol 3 Ekhage 4,5 ha 
11 Hällan-Karlslund 3 Blandlövhage 9,5 ha 
12 Ekholmen 3 Blandlövhage 9,5 ha 
13 Östevatten 3 Blandlövhage 3 ha 
14 Bodane 2 Blandlövhage 1,5 ha 
15 Örs prästgård 3 Ekhage 5 ha 
16 Assarebyn-Örnäs-Bön 3 Öppen hagmark 11 ha 
Ö1 Sörgården, Teåker 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
Ö2 Tångebo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
Ö3 Kabbo 3 Blandlövhage 0,7 ha 
   Sötvattenstrandäng 0,7 ha 
Ö4 Backa 3 Björkhage 0,8 ha 
Ö5 Vedbyholm 3 Blandlövhage 1 ha 
Ö6 Högsbyn-Blikserud 3 Blandlövhage 0,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
Ö7 Åsnebyn 3 Blandlövhage 0,5 ha 
Ö8 Vrångebäck 3 Ospecificerad naturtyp 1,5 ha 
Ö9 Hällebäck o Västergården 3 Blandlövhage 4 ha 
Ö10 Åtorp 3 Öppen hagmark 1 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

1 Dalaborg Borgruin 
2 Kårebyhögen Hög 
5 Bergs kullar Gravfält 
82 Brannerud - Karis Hällkistor 
84 Holmsån Gravfält 
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Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Mjölkudden. Igenväxande marker med rik, hävdgynnad flora. Bl.a. slåtterfibbla, kattfot, jungfrulin, gråbinka, St 
Pers nycklar, skogsknipprot, nattviol, brudsporre, gullviva, trollsmultron, vippärt, hällebräcka, svartoxbär, 
vägtorn, skogstry, olvon, hartmannstarr och jättestarr. Fältgentiana vissa år.  

2. Kvarnkasetjärnet SV. Rik kärrvegetation. Troligen gammal slåttermark. 
3. Anolfsbyn. Översilad fuktäng med rik flora av slåtterblomma, hartmannstarr, trindstarr, knagglestarr m. fl.  
4. Tonsberg. Hagmarker runt Storån. Sommarfibbla och grönvit nattviol.  
5. Högesjö. NV. Sluttning mot sjön. Rikligt med gullviva.  
6. Harehalsen. Hagmarker.  
7. Bodane. "Tvillinggård bestående av två spegelvända gårdsbildningar jämte varandra.  
8. Bredgården. Åkerholme med bl.a. stort bestånd av backnejlika och förekomst av vildlin. Båda är ovanliga på 

Dalboslätten.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grönvit nattviol växer i fuktiga betesmarker och i igenväxande åkrar. 
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Svenljunga kommun 

65:1 
Läggared 

Urvalskriterier: • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår i anslutning till den nuvarande odlingsmarken. • 
Området har vetenskapligt intresse. • Karaktäristiskt och välbevarat skifteslandskap.  
• Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 400 ha. Naturlig betesmark: 13 ha (3%). Övrig betesmark: 80 ha (20%). Åker: 120 ha (30%). 

Lagskydd: Riksintresse K.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Det nuvarande odlingslandskapet vid Läggared utgör 
ett bra och typiskt exempel på en uppodlad drumlin. 
Bebyggelsen ligger i rad längs den raka vägen utmed 
åsens krön. Grova lövträd står runt husen och i kanten 
av åkrarna. Vällagda, raka stenmurar avgränsar ägorna 
och bidrar till att ge området ett tilltalande intryck. 
Den odlade marken, som till övervägande del består av 
vall och åker, kantas av lummiga lövskogar.  

I de lummiga lövskogarna finns ett fossilt 
odlingslandskap med kanske över 3000 år på nacken! 
De tydligaste exemplen på detta fossila 

odlingslandskap finner man i en gles, betad ekskog i 
områdets norra del. 

Vid Veka har det levande odlingslandskapet en mera 
ålderdomlig prägel med ett stort inslag av hagmarker. 
Enebackar, björkhagar och glesa tallhagar återfinns i 
riklig mängd även om hävden i vissa är rätt svag. 

Vid Mölnered står en grov, gammal hamlad ask mitt 
i en hålväg. 

Längs vägen upp mot Skedskamma finns små åkrar 
och hagmarker. Väster om åkerlandskapet kring 
Skedskamma finns ett stort, betat område med 
omväxlande lövskog och öppnare marker. Området är 
bl.a. en värdefull lavbiotop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000-årig stenmur runt en av de gamla odlingsytorna i Läggared. 
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65:2 
Kruketorpet 

Urvalskriterier: • Småskaligt odlingslandskap. • Odlingslandskap med rikt inslag av betespräglade lövskogar. • Förekomst 
av hotad naturtyp. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 45 ha. Naturlig slåttermark: 0,5 ha (1%). Övrig betesmark: 20 ha (44%). Åker: 15 ha (33%). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 

I omgivningarna kring Bålatorp, Kruketorpet och 
Perstorp finns stora områden med glesa, betade 
lövskogar, vilka avbryts av små åkrar. Strax intill 
huset vid Kruketorpet ligger en liten hackslått kantad 
av nytuktade lönnar. Vegetationen i 

hackslåtten domineras av en svinrotäng - en 
vegetationstyp typisk för kontinuerligt hävdade 
slåtterängar på frisk mark. Förutom svinrot 
förekommer här slåttergubbe, darrgräs, slåtterfibbla, 
nattviol m.fl. hävdgynnade arter. 

 

 

65:3 
Snärsbo 

Urvalskriterier: • Variationsrikt odlingslandskap. • Förekomst av naturlig fodermark. • Tilltalande landskapsbild som är 
beroende av fortsatt odling. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 70 hektar Naturlig betesmark: 0,8 ha (1%). Övrig betesmark: 10 ha (14%). Åker: 15 ha (21%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 

Ett litet och varierat odlingslandskap med omväxlande 
lövdungar, öppna betesmarker, hagmarker och mindre 
åkrar. Större delen av området är mycket välhävdat. 

Ett flertal odlingsrösen och bevarade stenmurar 
förekommer. 

 

 

65:4 
Roasjö 

Urvalskriterier: • Välbevarade fornlämningar i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Lång agrarhistorisk 
kontinuitet. • Värdefull äldre bebyggelse. 

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 200 ha. Naturlig betesmark: 10 ha (5%). Övrig betesmark: 25 ha (13%). Åker: 85 ha (43%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 

Den nuvarande vägen löper på åsryggen öster om 
Roasjön och Ramnasjön. Landskapet utmed sjön är 
vackert. Vägen slingrar sig fram mellan den äldre 
bebyggelsen, som väl smälter in i det omgivande 
odlingslandskapet. Här finns starkt kuperade 
betesmarker omväxlande med, träddungar och åker.  

Vid Roasjö har isälvarna avsatt en serie 
grusavlagringar vilka syns som åsar och raviner i 
landskapet. Området är geologiskt intressant.  

Vid Roasjö kyrka och Roasjö by finns bebyggelse 
och fornlämningar knutna till krön och sluttningar 
längs den åsbildning som sträcker sig i nordsydlig 
riktning. Åsbildningens betydelse för en tidig 
bosättning och som kommunikationsled framträder 
klart. De förhistoriska hålvägarna har haft ungefär 

samma sträckning som den nutida vägen. 
Roasjö kyrka uppfördes 1690 och bestod då av ett 

enskeppigt, rektangulärt långhus. På samma plats har 
troligen tidigare funnits en äldre träkyrka. Bakom 
kyrkan finner man idag ett varierat odlingslandskap 
med åkrar och kultiverade betesmarker. Vårdträd och 
andra grova lövträd utgör tilltalande inslag. 

Det fornlämningsrika området vid Högarör ligger 
öster om Roasjö kyrkby i en gles och gallrad tallskog. 
Här finns ett flertal rösen, domarringar, stensättningar 
och terrasserade fornåkrar. I omgivningarnas 
skogsområden ligger ett flertal hålvägar, den längsta är 
230 m lång. 

Västgötaleden passerar området. 
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65:5 
   Kolarp 

Urvalskriterier: • Välbevarad radby av oskiftad karaktär. • Rikligt med naturliga fodermarker.  

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 110 ha. Naturlig betesmark: 11 ha (10%). Övrig betesmark: 25 ha (23%). Åker: 55 ha (50%). 

Rödlistade arter: Fältgentiana (4).  

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
Längs vägen norr om Svenljunga ligger den lilla 
Kolarpsjön. Sjön hyser bl.a. en skrattmåskoloni.  

Omedelbart öster om sjön ligger byns bebyggelse 
väl samlad längs den slingrande byvägen. 
Bebyggelsen har närmast karaktären av en oskiftad 
radby.  

Väster om byn vidtar ett öppet odlingslandskap ned 
mot Ätran. Åker omväxlar med kultiverade 

betesmarker. Några stenmurar bidrar till att skapa 
variation i landskapet. 

Lite längre ner mot ån finns några hagmarker med 
ogödslad flora. Tidigare har fältgentiana, 
klockgentiana, backsippa och mosippa rapporterats 
från området, men eventuellt har dessa försvunnit 
p.g.a. igenväxning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klockgentiana. 
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65:6 
Guttorp 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Betad skog med god karaktär av 
utmark. • Rikligt med naturliga fodermarker. 

Klassificering: 1 (N2 K1). 

Areal: 75 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (3%). Övrig betesmark: 25 ha (33%). Åker: 15 ha (20%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Känn Sjuhäradsbygden. Del 1. 
Arkeologi.  

 
Vid Guttorp, söder om Roasjö, finns ett välbevarat, 
äldre odlingslandskap rikt på naturliga fodermarker.  

Om Roasjö bevarat spår av det förhistoriska 
odlingslandskapet, kan man säga att landskapet vid 
Guttorp bevarat många av de drag som varit 
karaktäristiska för de senaste tusen årens 
odlingslandskap. Här finns en liten hackslått kring en 
gammal jordkällare. En betad, gles tallskog utgör ett 
gott exempel på hur de äldre odlingslandskapets 

betade utmarksskogar en gång kunde sett ut. 
Skogsbetet fortsätter långt söder om byn. Granskogen 
längs vägen uppvisar här flera öppna gräsbevuxna 
gläntor, ett typiskt drag för den gamla betade 
utmarksskogen. Byns gamla ängsmarker återfinns 
numera som betade grusåsar, hagmarker och steniga, 
kultiverade beten. Gamla gräsbevuxna körvägar och 
stenmurar är andra ingredienser i landskapet. 

 
 

 

65:7 
Ullasjö 

Urvalskriterier: • Viktig rastplats för flyttfågelsträcket. • Typisk slättsjö med omgivande jordbrukslandskap. 

Klassificering: 3 (N2). 

Areal: 55 ha. Övrig betesmark: 8 ha (15%). Åker: 20 ha (36%). 

Rödlistade arter: Gulärla (4).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län.  

 
Ullasjö är kommunens mest näringsrika sjö. Den är 
mycket fiskrik och utgör en förnämlig rastplats för 
flyttfågel. Här har t.ex. observerats årta, skedand, 
bläsand, brunand, alfågel, svarthakedopping, bergand 
och sjöorre. 

Häckfågelfaunan utgörs bl.a. av skäggdopping och 
gulärla. 

Runt sjön finns kultiverade betesmarker som betas 
av hästar. 

 
 

 

65:8 
Amundtorp - Hulåkra 

Urvalskriterier: • Representativt odlingslandskap på moränrygg. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 250 ha. Naturlig betesmark: 7 ha (3%). Övrig betesmark: 20 ha (8%). Åker: 125 ha (50%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Gårdarna Amundtorp, Murte och Hulåkra ligger på en 
drumlinliknande höjdsträckning från vilken man har 
en vidsträckt utsikt över de omgivande skogs- och 
myrmarkerna. 
 Odlingslandskapet är typiskt för odlade moränryggar. 

Gårdarna ligger på rad utefter vägen som följer 
åsryggens krön. På sluttningarna finns åker och vall. 
De forna ängsmarkerna har för länge sedan växt igen 
till en lummig lövskog som gränsar mot åkrarna. 
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65:9 
Kärrsgärde, Mansås, Pärekulla mfl 

Urvalskriterier: • Lövskogsrikt odlingslandskap • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • 
Rikligt med stenmurar. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Rikligt med naturliga fodermarker. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 250 ha. Naturlig betesmark: 12 ha (5%). Övrig betesmark: 13 ha (5%). Åker: 65 ha (26%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
I den östra delen av Ullasjö socken, den s.k. 
"skogsboroten", är terrängen kuperad och består till 
stora delar av skog och myrmarker. I sydost märks en 
koncentration av ensamgårdar där Kärrsgärde omges 
av gårdarna Pärekulla, Ulvshult, Mansås, Ringhestra, 
Rydshult m.fl. Odlingslandskapet är småskaligt. 

Hagmarker med grova ekar och björkar avlöses av 
små åkrar omgivna av välbevarade stenmurar.  

Flera av gårdarna inom området har en välbevarad, 
äldre bebyggelse. Mellan Fjärhestra och Rydshult står 
en grov, gammal hamlad ask.  

 

 

65:10 
  Björstorp 

Urvalskriterier: • Tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 75 ha. Övrig betesmark: 20 ha (27%). Åker: 15 ha (20%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

Gårdarna Stora och Lilla Björstorp ligger vackert i ett 
kuperat landskap med små sjöar, bergbranter och 
lövskogsklädda kullar. Äldre bebyggelse, enstaka 

åkerholmar och dammar bidrar till att göra landskapet 
intressant. 

 

 

65:11 
   Revesjö 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Lång agrarhistorisk 
kontinuitet. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 190 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (1%). Övrig betesmark: 40 ha (21%). Åker: 50 ha (26%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Den centrala bygden i Revesjö socken domineras av 
några få stora gårdar, som ligger samlade runt 
Kyrkesjön. Bebyggelsemiljön omfattar bl.a. kyrkan, 
den intilliggande skolan samt Revesjö Stom med sin 
praktfulla gårdsbebyggelse. Revesjö omnämns första 
gången 1368. Bebyggelsen kring kyrkan har lång 
kontinuitet och har bevarat karaktären av äldre kyrkby 
i skogsbygden. 

Det nuvarande odlingslandskapet kataktäriseras av 
åker, vall och kultiverade hästbeten omväxlande med 
lövskogar. I lövskogarna finns områden med 
välbevarade fornåkrar. De tydligaste exemplen 
återfinns i en stor betad hedekskog vid Hultet. De 
terrasserade åkerytorna och de långa smala 
bandparcellåkrarna omges av låga sten och jordvallar. 
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65:12 
Änglarp 

Urvalskriterier: • Välbevarade fornlämningar/fornåkrar i betade hagmarker. • Rikligt med naturliga fodermarker. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 85 ha. Naturlig betesmark: 11 ha (13%). Övrig betesmark: 14 ha (16%). Åker: 45 ha (53%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Änglarp ligger vid väg 154 söder om Svenljunga. Från 
vägen syns flera kullar med betade hagmarker i ett 
öppet odlingslandskap. Kraftiga ekar och enbuskar är 
tydliga inslag i flera av hagmarkerna. Många arter som 
är typiska för ogödslade, välhävdade marker, 
förekommer i området, om än i ganska små mängder. 
Slåttergubbe, svinrot, backtimjan och ängshavre är 
några exempel. Flera hagmarker är dock i behov av 

röjning, gallring och intensifierad hävd för att 
hagmarkskaraktären och den hävdgynnade floran skall 
kunna bevaras. 

Hagmarkerna hyser rikligt med kulturhistoriska 
lämningar såsom fornåkrar, rösen, stensättningar och 
husgrunder. 

Från stora vägen till Månsagården går en vacker 
björkallé. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stommen i Revesjö uppfördes 1793 och fick sitt nuvarande utseende 1874. 
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65:13 
  Gnipebo 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Rikligt med naturliga fodermarker. • 
Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår i form av odlingsrösen och vällagda stenmurar. • Välbevarad fornlämning i 
öppet, exponerat läge.  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 25 ha. Naturlig slåttermark: 0,4 ha (2%). Naturlig betesmark: 5,5 ha (22%).  
Övrig betesmark: 6 ha (24%). Åker: 8 ha (32%). 

Lagskydd: Naturminne, KML 2 kap. (fornlämningar). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Mulens marker.  

 
Gammalt möter nytt. Vid Gnipebo är kontrasten 
fullständig. En stor 400 kV kraftledning sätter ner sina 
väldiga stålben i de små hackslåttmarkerna där det 
magra ängshöet under århundraden slagits med lie. 
Gårdagens samhälle formades av djuren och mänsklig 
hand. I dagens samhälle kommer energin från kol, olja 
och vattenkraft. 

Vi skall inte närmare gå in på utvecklingens för- 
eller nackdelar, bara konstatera att bortsett från 
kraftledningen så har ett unikt stycke svenskt 
odlingslandskap bevarats vid Gnipebo. 

Åkerholmar är ett känt begrepp för de flesta. Men att 
dessa i det gamla odlingslandskapet så gott som alltid 
utnyttjades som slåttermark är kanske inte lika 

självklart för alla. Vid Gnipebo får man en känsla av 
hur dessa lieslagna åkerholmar en gång i tiden satte sin 
prägel på odlingslandskapet. Att det verkligen rör sig 
om holmar i landskapet vittnar de namn som 
slåtterängarna vid Gnipebo har fått - "Kärlekens ö", 
"Uppe i gärdet" och "Ute i gärdet". 

Men det är inte bara de välhävdade åkerholmarna 
med odlingsrösen som sätter sin prägel på landskapet 
vid Gnipebo. Här finns också skogsbete, betade 
hagmarker och vällagda stenmurar.  

Gnipebo är känt sedan 1540, men namnet har 
förhistoriska anor. Ett gravröse och fornåkrar från 
järnåldern visar att området under lång tid varit 
boplats för människor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskap vid Gnipebo. 
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65:14 
   Skrötås 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig betesmark: 5,5 ha (22%). Övrig betesmark: 5 ha (20%). Åker: 5 ha (20%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Ett småskaligt, kuperat odlingslandskap med 
hagmarker, steniga betesmarker, stengärdesgårdar, 

terrasserade åkrar och gamla körvägar. 

 

65:15 
  Örsås 

Urvalskriterier: • Rikligt med fornlämningar i öppet, exponerat läge. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö.  
• Hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. 

Klassificering: 2 (N2 K1). 

Areal: 110 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (2%). Övrig betesmark: 23 ha (21%). Åker: 50 ha (45%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
• Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
Örsås kyrka är belägen i ett s.k. isälvsdelta mellan 
Assman och Ätran. Landskapet kring kyrkan präglas 
tydligt av geologin. Den plana sandslätten brukas 
huvudsakligen som åker, men den avbryts också av 
små gruskullar och åsar, glest bevuxna med enbuskar, 
björk och tall. Vissa av kullarna utnyttjas som 
betesmark och hyser en fin gräsheds- och torrängsflora 
med arter som slåttergubbe, låsbräken, backtimjan, 
ängshavre och backsippa. 

På kullarna finns också flera stensättningar, rösen 
och fornåkrar. Lämningarna ligger inom ett avsnitt av 
ett större område med fornåkrar, 

som tidigare hört till Örsås by innan den skiftades. 
Örsås kyrka invigdes 1860 då den ersatte en äldre 

kyrka som stått på samma plats sedan 1400-talet. 
Förutom kyrkan finns flera äldre byggnader inom 
området bl.a. det gamla stomhemmanet som nu är 
hembygdsgård. Här finns två bostadshus varav det 
äldre troligen uppförts på 1700-talet. Det är en låg 
ryggåsstuga av framkammartyp med ålderdomligt 
bevarat utseende. 

Västgötaleden passerar området. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ryggåsstuga vid kyrkan. Bilden 
är tagen 1932 då stugan 
fortfarande var bebodd. 
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65:16 
   Röstorp 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Lång agrarhistorisk 
kontinuitet. 

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 135 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (1%). Övrig betesmark: 25 ha (19%). Åker: 35 ha (26%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Längs Röstorp vid Assman finns ett stort 
fornlämningsområde. Fornlämningarna ligger hu-
vudsakligen i skogsmark samt i dungar och 
igenväxande hagmarker längs vägen och ån. Hösten 
1991 påträffades dessutom gravar, från bronsåldern 

och från äldre järnåldern, i närheten av det vidsträckta 
fornåkersområdet. Längs vägen utmed ån finns en del 
äldre bebyggelse. Odlingslandskapet är svagt hävdat. 
Västgötaleden passerar området. 

 
 

 

65:17 
  Tittebo 

Urvalskriterier: • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med 
välbevarad helhet. • Mycket artrik flora. • Förekomst av hotad vegetationstyp/-typer. 

Rödlistade arter: Granspira (4). 

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (8%). Övrig betesmark: 10 ha (20%). Åker: 20 ha (40%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Gårdarna vid stora Tittebo ligger strödda i en 
sydvästvänd sluttning. Kring bebyggelsen finns 
steniga betesmarker, betade lövdungar och åkrar vilka 
ibland kantas av välbyggda terrasser. En vacker 
lönnallé leder upp mot ett av husen. Äldre bebyggelse, 
odlingsrösen, en skvaltkvarn och några fornlämningar 
förekommer också. 

En närmare titt på några av de öppna hagmarkerna 
visar att de har en mycket rik flora, i synnerhet ett 
område i nordost, som under 1991 tyvärr var ohävdat. 
I den fuktiga sidvallen växer flera arter som normalt 
endast återfinns i välhävdade och kontinuerligt slagna 
slåtterängar. Slåttergubbe, darrgräs, ängsstarr, kattfot, 
slåtterblomma, granspira och svinrot är några av de 
hävdgynnade arter som förekommer rikligt. 
Brudsporre, klockgentiana och sommarfibbla har 
tidigare noterats. Det är av synnerligen stor vikt att 
hävden återupptas. Området utgör ett lämpligt objekt 
som slåtteräng för t.ex. en hembygdsförening.  

Om omgivningarnas betade lövdungar gallrades och 
betades bättre skulle snart Stora Tittebo utgöra ett av 
länets bästa exempel på ett värdefullt odlingslandskap. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommarfibbla. 
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65:18 
  Å 

Urvalskriterier: • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Oskiftad äldre bebyggelsemiljö. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 20 ha. Övrig betesmark: 13 ha (65%). Åker: 5 ha (25%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Byggnadsinventering.  

 
Bebyggelsen vid Å är högt belägen uppe på en liten ås. 
De båda fastigheternas byggnader ligger tätt vilket ger 
intryck av en ålderdomlig bystruktur. En äldre 
vägsträckning passerar mellan gårdstomterna vilkas 
gränser delvis markeras av stenmurar. Vägen följer 
kanten av en liten oregelbunden åker, som i sin tur 

omges av ett varierat hagmarkslandskap. Hagmarkerna 
är välhävdade och estetiskt mycket tilltalande, med 
grova, gamla hamlade björkar och aspar fulla av 
bohål. Ner mot ån finns ett betat strandängsparti där 
dock hävden är något för svag. Strax öster om gården 
finns en liten damm. 

 

 

65:19 
  Fornebo 

Urvalskriterier: • Tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling • Välbevarat stenmurssystem. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 23 hektar Övrig betesmark: 7 ha (30 %). Åker: 7 ha (30 %). 

 
Gården Fornebo ligger mycket vackert på en höjd. 
Runt husen utbreder sig ett odlingslandskap med 

välbevarade stenmurar, öppna diken, fristående 
vårdträd och hagmarker.  

 

 

65:20 
Ätrans dalgång, Flenstorp - Östra Frölunda 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturlig fodermark. • Varierat och biotoprikt odlingslandskap, • Rik förekomst av 
fornlämningar. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • 
Området är betydelsefullt för fågellivet. 

Klassificering: 3 (N2 K2)  

Areal: 650 ha. Naturlig betesmark: 8 ha. (1,2%). Övrig betesmark: 65 ha. (10%).  
Åker: 195 ha. (30%). 

Lagskydd: Strandskydd, naturminne (Kungseken), KML 2:a kap. (fornlämningar). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  
• Byggnadsinventering.  

 
Från Flenstorp till Frölunda slingrar sig Ätran fram 
genom sedimentlager som en gång avsatts i en issjö. 
Längs dalsidorna är landskapet till stor del 
granskogsklätt men vid Flenstorp, Boda och Vallen 
sträcker sig den öppna odlingsmarken upp på 
dalsluttningarna. I dalbotten längs Ätran utbreder sig 
ett mosaikartat landskap med åkermarker, mader och 
betesmarker omväxlande med lövskogspartier och 
korvsjöar. Landskapets omväxlande karaktär gör att 
floran är ovanligt rik med flera ovanliga arter, bl.a. 

kan nämnas förekomsten av backruta. I 
lövskogspartier återfinns dessutom flera sällsynta 
lavarter. Även fågellivet är rikt i området.  

Ätrans dalgång har tidigt utgjort ett viktigt 
kommunikationsstråk, och längs den västra stranden 
av Ätran går "Ätrastigen", den uråldriga handels- och 
färdvägen mellan Halland och Västergötland. Den 
långa odlingshistorien återspeglas i fornåkerrika 
områden som vid Vallen och Bullsäng.  
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65:21 
Borryd och Ågärde 

Urvalskriterier: • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med 
välbevarad helhet. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig slåttermark: 0,8 ha (2%). Naturlig betesmark: 7 ha (14%).  
Övrig betesmark: 15 ha (30%). Åker: 12 ha (24%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Det är inte bara den lilla hackslåttmarken med 
klasefibbla och den vackra välhävdade björkhagen 
med slåttergubbe, ängsstarr och ängshavre som gör 
Borryd och Ågärde till ett värdefullt odlingslandskap. 
Här finns en välbevarad helhet i landskapet, även om 
vissa av hagmarkerna har ett alldeles för tätt trädskikt 
för att utgöra riktigt goda exempel på tidigare 
decenniers odlingsmarker. Grova björkar med flera 

armar vittnar om att lövtäkt varit betydelsefull. Den 
kraftiga stenmur som bildar gräns mellan de bägge 
fastigheterna vid Borryd kantas av stora 
sparbanksekar, som fått sina speciella växtsätt genom 
att växa upp i en ljusöppen miljö. Terrasserade 
trädgårdar och smala åkrar är andra inslag i 
landskapet. 

 
 

 

65:22 
  Enesbo 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturlig fodermark. • Varierat odlingslandskap. • Tilltalande landskapsbild som är 
beroende av fortsatt odling.  

Klassificering: 3 (N3) . 

Areal: 35 hektar Naturlig slåttermark: 0,2 ha. (0,6%) Naturlig betesmark: 0,5 ha (2 %)  

Övrig betesmark: 6 ha (17 %). Åker: 6 ha ( 17 %). 

Lagskydd: Strandskydd. 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 

 
Kring sjön Enhangen ligger gårdarna Enesbo och 
Kartsnäs. Odlingslandskapet är småskaligt med 
hagmarker, små åkertegar och en hackslåttäng. 
Hagmarkerna och hackslåttängen vid Enesbo är till 

största delen välhävdade, och här förekommer arter 
som slåttergubbe och slåtterfibbla. Vid Kartsnäs finns 
flera hamlade, äldre askar vilka hyser en mycket 
värdefull lavflora. 

 
 

 

65:23 
  Hiå 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 40 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (13%). Övrig betesmark: 7 ha (18%). Åker: 20 ha (50%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Längs en långsträckt moränrygg vid Hiå finns flera 
välbevarade gårdsmiljöer med äldre bebyggelse. 

Inslag av enstaka lövträd och stenmurar bidrar till att 
skapa variation i landskapet. 
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65:24 
Öbranstorp 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker och hackslåttfragment. • Rikt inslag av kultiverade betesmarker 
med "god" hagmarkskaraktär. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig slåttermark: 0,8 ha (2%). Naturlig betesmark: 2,5 ha (6%).  
Övrig betesmark: 22 ha (44%). Åker: 20 ha (40%). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Byn Öbranstorp ligger väl samlad på en höjd, med fin 
utsikt över det omgivande, vackra odlingslandskapet 
på båda sidor om den uppdämda Mjöaån. Stora delar 
utgörs av steniga, kultiverade betesmarker i ett kuperat 
landskap. Många av betesmarkerna bär spår av 
kvävegödsling och har därför inte klassificerats som 
naturlig fodermark, men de har ändå mycket stora 
värden för helhetsbilden. Flerstädes står små 

björkdungar i anslutning till odlingsrösen ute i 
betesmarkerna. 

I området finns dessutom hagmarker med 
hävdgynnad flora, små hackslåttfragment och vällagda 
stenmurar.  

Kring Getås har landskapet likartad karaktär, men 
hävden är sämre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betad hagmark vid Öbranstorp. 
 

 

65:25 
 Boderås 

Urvalskriterier: • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rikligt med naturliga fodermarker. • 
Välbevarade fornlämningar i öppet, exponerat läge. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 45 ha. Naturlig betesmark: 8 ha (18%). Övrig betesmark: 12 ha (27%). Åker: 15 ha (33%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  
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Markerna kring Boderås uppvisar flera av de drag som 
är typiska för ett äldre, idag försvinnande 
odlingslandskap. Särskilt framträdande är den stora 
andelen hagmarker med äldre lövträd. Flera gamla 
lindar visar spår av lövtäkt, och många träd är fulla av 
bohål för olika fåglar. Fältgentiana har tidigare 
rapporterats växa i markerna. 

På toppen av en kulle ligger ett stort gravröse. 
Gamla körvägar, en hålväg, små terrasserade åkrar och 
välbevarade, äldre gårdsmiljöer är andra ingredienser 
som bidrar till att ge landskapet ett helhetsvärde. 

Vid Bäckagärde har landskapet liknande karaktär 
som vid Boderås, men hävden är sämre och många 
marker håller på att växa igen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravröse vid Boderås. 
 

 

65:26 
  Skäremo 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Välbevarad fornlämning i öppet, exponerat läge.  
• Lättöverskådligt och pedagogiskt exempel på äldre odlingslandskap. 

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 65 ha. Övrig betesmark: 20 ha (31%). Åker: 40 ha (62%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
• Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
Den första anblicken som möter en besökare till 
Skäremo är en talldunge mitt ute i åkermarken. Vid 
närmare betraktelse syns tre resta stenar i dungen. 
Stenarna kallas för Odens flisor. Här finns också en 
kvadratisk stensättning. 

En stenåldersboplats vid sjöns äldre strandlinje 
vittnar om att området tidigt bebotts av människor.  

Sjön omges av sandavlagringar. På den plana 
sandslätten breder åkrarna ut sig ner mot stranden. Här 
finns också en betad fuktäng som utgör en god biotop 
för bl.a. tofsvipa. Ovanför åkermarkerna vidtar 

bebyggelsen, som ligger grupperad utefter den 
slingrande byvägen, vilken kantas av grova lindar och 
ekar. Byn är väl sammanhållen och har vissa drag av 
oskiftad by. Byggnadernas ålder varierar, men flertalet 
är uppförda vid mitten av 1800-talet. 

Norr om vägen vidtar de gamla ängsmarkerna, idag 
utnyttjade som betesmark. Markerna är steniga, och 
inslaget av glest ställda björkar skänker dem en god 
hagmarkskaraktär, trots att floran är utarmad av 
kultivering. 
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65:27 
Dräggved, Kvarnagärde, Börtegärde 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Lövskogsrikt 
odlingslandskap • Småskaligt odlingslandskap. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 90 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (4%). Övrig betesmark: 10 ha (11%). Åker: 30 ha (33%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Utmed Dräggvedsån finns ett vackert och varia-
tionsrikt odlingslandskap. Igenväxande hagmarker 

omväxlar med små åkrar. Längs ån finns flera kvarnar. 
Området är rikt på odlingsrösen och fornlämningar.  

 
 

 

65:28 
Vränglarp 

Urvalskriterier: • Betade fuktängar med stor betydelse för fågellivet. 

Klassificering: 3 (N2). 

Areal: 150 ha. Övrig betesmark: 20 ha (13%). Åker: 110 ha (73%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län.  

 
Fuktängar längs Ätran som till stora delar är ohävdade. 
Vissa delar, framförallt mot norr, betas fortfarande. Ett 
återupptaget och intensifierat bete vore värdefullt då 

området tidigare ansetts vara en av länets viktigaste 
vadarelokaler. Vid besök i juli 1991 noterades 
storspov. 

 
 

 

65:29 
Håcksvik 

Urvalskriterier: • Betade fuktängar med stor betydelse för fågellivet.  

Klassificering: 3 (N2). 

Areal: 125 ha. Naturlig betesmark: 14 ha (11%). Övrig betesmark: 20 ha (16%). Åker: 35 ha (28%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län.  

 
Håvsjön ligger strax norr om Håcksvik, inramad av 
barrskog. Mellan skogen och vattnet finns en smal 
remsa med sötvattenstrandäng. Strandängen har varit 
ohävdad under senare år men igenväxningen har ännu 
inte gått särskilt långt. Vegetationen domineras av 
pors-blåtåtelfukthed och gräs-lågstarräng. Området 
har, åtminstone tidigare, haft en hög täthet av 
vadarerevir med bl.a. enkelbeckasin, grönbena och 

skogssnäppa.  
Norr om kyrkan finns kultiverad betesmark och 

åker. Söder om samhället vidtar ett område med 
betade, sandiga brinkar. Det hårda hästbetet gör att 
markens runda former framträder på ett behagfullt sätt. 
Det finns också flacka partier med ohävdad 
tuvtåteläng, vilka vid intensifierad hävd skulle kunna 
ha betydelse för fågellivet. 
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65:30 
 Ingärdebo 

Urvalskriterier: • Mycket gamla och grova lövträd. • Rikligt med naturliga fodermarker. • Variationsrikt, äldre 
odlingslandskap med välbevarad helhet. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 30 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (17%). Övrig betesmark: 10 ha (33%). Åker: 10 ha (33%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  
• Byggnadsinventering.  

 
Vid Ingärdebo finns en värdefull bebyggelsemiljö. 
Byggnaderna tillsammans med trädgårdar, vårdträd, 
små dammar, stenhägnader och hagmarker gör 
området till ett tilltalande och väl bevarat 

odlingslandskap. De vackra och kuperade 
hagmarkerna domineras av grova ädellövträd. Mellan 
gårdarna leder slingrande stigar och småvägar som 
fortsätter vidare i flera riktningar.  

 

 

 
65:31 

Kättarpsån 

Urvalskriterier: • Värdefullt  område för  fågellivet.  

Klassificering: 3 (N3). 

Areal: 100 ha. Naturlig betesmark: 3 ha ( 3%). Övrig betesmark:  10 ha (10%). Åker: 50 ha (50%). 

Rödlistade arter: Gulärla (4), storspov (4). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. 

 
Längs Kättarpsån utbreder sig ett flackt 
odlingslandskap som till stor del domineras av 
åkermark och kultiverad betesmark. Vid Tranebäck 
finns dock en björkhage och en öppen hagmark med 
arter som ängsstarr, stenmåra och revfibbla. Markerna 

utmed ån översvämmas ofta vilket skapar sanka 
områden värdefulla för fågellivet. Enligt "Natur i 
Älvsborgs län" häckar storspov och gulärla i området, 
två arter som är starkt bundna till hävdade fuktängar. 

 

 

 
65:32 

  Trollås 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. 
• Rikt inslag av igenväxande slåtterängar. • Rik förekomst av hamlade träd. 

Klassificering: 2 (N2 K1). 

Areal: 25 ha. Naturlig slåttermark: 1,5 ha (6%). Naturlig betesmark: 1,5 ha (6%).  
Övrig betesmark: 3 ha (12%). Åker: 6 ha (24%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
• Kommunalt kulturmiljöprogram.  
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Trollås var för ett 15-tal år sedan länets kanske finaste 
och bäst bevarade exempel på ett äldre 
odlingslandskap. Här fanns en väl samlad by med 
äldre byggnader och småskalig odling där mycket små 
åkrar omväxlade med välhävdade hackslåttmarker. 
Träden i ängarna topphöggs för att ge lövfoder åt 
djuren och för att inte skuggan av kronorna skulle ge 
sämre ängshö. 

Idag är endast två av de äldre husen bebodda. De 
övriga ligger inbäddade i lummig grönska och 
omgivna av nedrasade trägärdesgårdar. Liljekonvalj, 
lundslok, stenbär och andra lundväxter har tagit över 
efter ängsväxterna. Ännu något år står någon 
"förskrämd" svinrot och slåttergubbe kvar i skuggan. 

Trollås var ett stycke levande kulturhistoria, en 
levande fornlämning som på ett omedelbart sätt 
åskådliggjorde de grundläggande dragen i det äldre 
odlingslandskapet. Idag växer de forna åkrarna och 
ängarna igen, och snart återstår endast en 
lövskogslund. 

Kanske kan Trollås fortfarande räddas. Men det blir 
arbetsamt och mycket kostsamt. 

Vi måste låta Trollås bli ett varnande exempel. Det 
finns flera "Trollås" kvar i länet, där markerna 
fortfarande brukas på ett traditionellt sätt. Ränsliden i 
Melleruds kommun, Skårsberg i Vårgårda och Vråna i 
Ulricehamn är några exempel. Dessa områden får inte 
gå samma öde till mötes. 

 
 

 

65:33 
  Boda 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 110 ha. Naturlig betesmark: 7 ha (6%). Övrig betesmark: 13 ha (12%). Åker: 40 ha (36%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Vid Boda och Sandhem längs Ätrans dalgång, 
kataktäriseras landskapet av flera betade grusåsar med 

torrängsflora. Dammar och enstaka odlingsrösen utgör 
andra element i odlingslandskapet. 

 
 

 

65:34 
  Rösarp 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig betesmark: 17 ha (34%). Åker: 25 ha (50%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
• Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
Byn Rösarp ligger vackert i sluttningen ner mot 
Rödasjön, väster om Kalvsjön. Bebyggelsen har 
radbyns karaktär. Odlingsmarkerna uppvisar en 

mosaik av åker, vall och steniga välhävdade 
betesmarker med ett stort inslag av olika lövträd. Inom 
området finns rikligt med odlingsrösen samt en fägata. 
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65:35 
   Fegen 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Stor betydelse för friluftsliv och turism. • Mycket tilltalande 
landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 175 ha. Naturlig betesmark: 8 ha (7%). Övrig betesmark: 50 ha (29%). Åker: 80 ha (46%). 

Lagskydd: Riksintresse N, naturvårdsområde, strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar). 

Referenser: • Fegen, Kalvsjön. Kulturlandskap. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering.  

Fegen uppvisar flera karaktäristiska drag för 
näringsfattiga sjöar i sydvästra Sverige. Sjön är relativt 
djup, långsmal och omges av barrskogsklädda 
stränder. Den har en representativ fågelfauna med arter 
som fiskgjuse och storlom. Den långsmala formen i 
kombination med ett stort antal smala vikar, uddar och 
näs har gjort sjön till en tämligen välutnyttjad 
kanotled.  

De små odlingsmarkerna vid Näs, Sandhuset, 
Joarsbo, Övre Backa och Yttre Backa utgör tilltalande 
avbrott i den för övrigt ensidiga barrskogsvegetationen 

runt sjön. Landskapet vid Näs och Joarsbo, med 
vackra hagmarker, skall särskilt framhållas. 

På udden vid sjöns norra ända ligger säteriet 
Gammalsjö. Miljön består av ett flertal äldre 
byggnader och en naturpark med ädla lövträd som 
skänker området en herrgårdsprägel. Odlingsmarkerna 
består av åkrar och slagna fuktängar. Gården har rika 
traditioner, och första kända ägare är Erik Oxenhuvud 
som bodde här under 1500-talet. På Kummeludden 
återfinns ett rösegravfält daterat till brons-järnålder. 
Gravfältet består av 6 rösen och 29 stensättningar. 

 

 

65:36 
   Bökenäs 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturlig fodermark.• Tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling.  

Klassificering: 3 (N3 K2)  

Areal: 40 hektar Naturlig betesmark: 1 ha (2,5 %). Övrig betesmark: 9 ha (22,5 %). Åker: 14 ha (35 %). 

Lagskydd: Strandskydd 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. 

 
Odlingslandskapet vid Bökenäs ger ett vackert intryck 
med hagmarker och åkrar som sluttar ner mot 
Kalvsjön. Längst i norr gränsar en gles delvis betad 
bokskog. Området innehåller flera välbevarade 

stenmurar. Hagmarkerna är till största delen 
gödselpåverkade förutom en mindre blandlövhage där 
vissa partier har kvar en naturlig flora med arter som 
slåttergubbe, stenmåra och ängsvädd.  

 

 

65:37 
  Svanabo 

Urvalskriterier: • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet • Tilltalande landskapsbild som är beroende 
av fortsatt odling. 

Klassificering: 3 (N3 K2)  

Areal: 40 hektar Övrig betesmark: 8 ha (20%). Åker: 11 ha (27,5%). 

Lagskydd: Strandskydd. 

 
Svanabo ligger invid Nordre Svansjön. Här finns ett 
välbevarat odlingslandskap med odlingsrösen, 
välbevarade stenmurar, äldre brukningsvägar och 

fristående vårdträd. Mitt i området ligger några 
mycket steniga och välhävdade hagmarker.  
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Påtebo Veka 2 Blandlövhage 4,1 ha 
2 Deragården, Hillared 2 Öppen hagmark 2,3 ha 
3 Lockryd 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
4 Picke 3 Björkhage 5,2 ha 
5 Granhallatorp 2 Blandlövhage 2,5 ha 
6 Kruketorpet 2 Hackslått 0,6 ha 
7 Lilla Snärsbo 2 Öppen hagmark 0,8 ha 
8 Ryasjö 3 Öppen hagmark 0,9 ha 
9 Sjöbo 3 Blandlövhage 2,2 ha 
10 Billeberg 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,6 ha 
11 Rosenlund, Roasjö 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
12 Holmarp 3 Öppen hagmark 0,9 ha 
13 Åsen 3 Blandlövhage 3,6 ha 
14 Kolarp 3 Blandlövhage 2,5 ha 
   Björkhage 6,2 ha 
   Öppen hagmark 2,4 ha 
15 Mårtenstorp 3 Öppen hagmark 1,9 ha 
16 Guttorp 3 Blandlövhage 1,2 ha 
17 Reaskäl, Östergården 3 Björkhage 2,4 ha 
18 Haga 3 Björkhage 1,2 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
19 Grimstorp 2 Öppen hagmark 5,8 ha 
20 Ebbarp 3 Öppen hagmark 2,3 ha 
21 Kilagården, Landbogården 2 Blandlövhage 10,9 ha 
22 Hagen-Skönabäck 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
23 Amundtorp 3 Blandlövhage 3,7 ha 
24 Påvarp 3 Blandlövhage 1,5 ha 
25 Klovarp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,4 ha 
26 Ringaberg 3 Öppen hagmark 0,7 ha 
   Björkhage 0,9 ha 
27 Mansås-Kärrsgärde 3 Blandlövhage 3,7 ha 
28 Ringhestra 3 Björkhage 0,8 ha 
29 Fjärhestra 3 Öppen hagmark 1,1 ha 
30 Backagården, Revesjö 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
31 Övergården, Karkashult 3 Öppen hagmark 2 ha 
32 Skallamoga 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,1 ha 
33 Örsås 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,9 ha 
34 Bullsäng 2 Blandlövhage 1 ha 
35 Hulan 3 Björkhage 3,3 ha 
36 Gnipebo 1 Hackslått 0,4 ha 
   Blandlövhage 5,4 ha 
37 Åstarp 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
   Björkhage 0,3 ha 
38 Hagen, Röstorp 3 Blandlövhage 0,6 ha 
39 Tittebo 1 Öppen hagmark 1,7 ha 
   Blandlövhage 1,9 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
40 Arnås 3 Annan träd- och buskbärande hagmark 1,8 ha 
41 Svensås 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,8 ha 
42 Kvarnen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,3 ha 
43 Hiå 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 4,6 ha 
44 Ulvås 3 Öppen hagmark 0,7 ha 
45 Stackebo 3 Öppen hagmark 0,9 ha 
46 Vallen 3 Öppen hagmark 0,9 ha 
   Ekhage 1,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
47 Ågärde 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,5 ha 
48 Borryd 2 Blandlövhage 1,6 ha 
   Hackslått 0,8 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
49 Enesbo 3 Blandlövhage 0,4 ha 
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   Hackslått 0,2 ha 
50 Björlida 3 Blandlövhage 3,5 ha 
51 Boderås 2 Blandlövhage 8,3 ha 
52 Ararp 3 Öppen hagmark 1,4 ha 
53 Börtegärde-Kvarnagärde 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 4 ha 
54 Öbranstorp 2 Öppen hagmark 0,9 ha 
   Björkhage 1,6 ha 
   Hackslått 0,8 ha 
55 Snärsås 2 Öppen hagmark 0,6 ha 
   Blandlövhage 3,3 ha 
56 Moghult 3 Öppen hagmark 3,1 ha 
57 Älmhult 3 Blandlövhage 1,3 ha 
58 Stora Skog 2 Blandlövhage 7,8 ha 
59 Kattarp 3 Blandlövhage 9,8 ha 
60 Siggebo 3 Ekhage 3,1 ha 
61 Holmarna, Mölneby 3 Blandlövhage 1,8 ha 
62 Skeppås 3 Ekhage 2,1 ha 
63 Ängahuset 3 Öppen hagmark 2,1 ha 
64 Stockhult 3 Blandlövhage 5,3 ha 
65 Karlsbo 3 Blandlövhage 2,2 ha 
66 Skärjebo 3 Blandlövhage 2,1 ha 
67 Källenäs 3 Blandlövhage 2 ha 
68 Bäck 3 Hackslått 0,2 ha 
69 Nygård-Vallen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,8 ha 
70 Boda 2 Blandlövhage 5,8 ha 
   Öppen hagmark 0,7 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
71 Yttre Skåpanäs 3 Blandlövhage 1,4 ha 
72 Hässelhult 3 Blandlövhage 1,5 ha 
73 Rösarp 3 Öppen hagmark 17 ha 
74 Grötshult 3 Öppen hagmark 1,9 ha 
75 Joarsbo 3 Blandlövhage 4,6 ha 
Ö1 Böshult 3 Blandlövhage 6 ha 
Ö2 Hagalund, Veka 3 Öppen hagmark 3 ha 
Ö3 Hagalund 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
Ö4 Stora Snärsbo 3 Blandlövhage 1,2 ha 
Ö5 Stora Apelnäs 3 Blandlövhage 3 ha 
Ö6 Lilla Apelnäs 3 Öppen hagmark 2 ha 
Ö7 Ringestena 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,7 ha 
Ö8 Brostorp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
Ö9 Myrledet, Skepphult 3 Öppen hagmark 6,5 ha 
Ö10 Backa 3 Ekhage 2 ha 
Ö11 Rydshult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
Ö12 Pärekulla 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,5 ha 
Ö13 Strömsborg-Hällbäcksås 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,8 ha 
Ö14 Öja 3 Öppen hagmark 1,3 ha 
Ö15 Reaskäl-Mellangården 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö16 Baskered 3 Öppen hagmark 7,5 ha 
Ö17 Redslared 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
Ö18 Lunnaholm 3 Öppen hagmark 2,7 ha 
Ö19 Ryd 3 Öppen hagmark 1,8 ha 
Ö20 Hultet, Revesjö 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö21 Råhult, Revesjö 3 Öppen hagmark 2,3 ha 
Ö22 Tommared 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
Ö23 Bergagärde 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
Ö24 Axelforshed 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
Ö25 Granåsen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
Ö26 Risa 3 Björkhage 1,2 ha 
   Blandlövhage 1,2 ha 
Ö27 Ugglebo 3 Blandlövhage 2,7 ha 
Ö28 Ölebo 3 Öppen hagmark 3 ha 
Ö29 Skrötås 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 5,5 ha 
Ö30 Strömsås 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö31 Högshult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
Ö32 Hestra, Ulvås 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 6,5 ha 
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Ö33 Gullskog 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
Ö34 Klackhult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
Ö35 Tokabo - Kvarnåsen 3 Öppen hagmark 2 ha 
Ö36 Ängasjö 3 Ekhage 1,5 ha 
   Blandlövhage 1,5 ha 
Ö37 Håcksvik 3 Öppen hagmark 14 ha 
Ö38 Tranebäck 3 Björkhage 1,5 ha 
   Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö39 Äskås 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö40 Sandhuset 3 Björkhage 1,7 ha 
Ö41 Näs 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
Ö42 Trollås 3 Träd- och buskbärande äng 1,5 ha 
   Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö43 Källhult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
Ö44 Lilla Ingärdebo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 5 ha 
Ö45 Tånghult 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 4 ha 
Ö46 Mellantorpet, Skåpanäs 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,3 ha 
Ö47 Åsen 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö48 Bäck, Tovhult 3 Öppen hagmark 2 ha 
Ö49 Bökenäs 3 Blandlövhage 1 ha 
Ö50 Yttre Sånabo 3 Öppen hagmark 1,2 ha 
Ö51 Frackebo 3 Öppen hagmark 1 ha 
   Ekhage 1 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

126 Roasjö Rösen, hålväg 
173 Lomåsen Domarring 
213 Mårdaklevs skans Skans 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1.  Vänebo - Gyltebacka. Betat lövskogsområde. Intressant lavflora.  
2.  Handbynäs. Vacker ek- och askhage. Intressant lavflora. Smörbollar och grönvit nattviol.  
3.  Eriksberg. Betad hagmark. Nattviol, stenmåra, jungfrulin, darrgräs och rödklint.  
4.  Kårte. Välbevarad äldre, väl samlad bebyggelsemiljö. 
5.  Nedergården, Redslared. Äldre bebyggelse samt hagmark med fornåkrar.  
6.  Holsljunga, Strandängar vid Bya, Ljung och Lillasjön av stort värde för fågellivet. 
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Tranemo kommun 

 

52:1 
Fägerhult 

Urvalskriterier: • Välbevarade fornåkrar i öppet, exponerat läge. • Förekomst av hamlade träd och stenmurar. • Rikligt 
med naturliga fodermarker.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 100 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (5%). Övrig betesmark: 15 ha (15%). Åker: 50 ha (50%). 

Rödlistade arter: Kornknarr (4).  

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Fägerhult ligger på en höjd i sluttningarna ner mot 
Ätran. Runt husen finns mindre åkrar, kantade av 
öppna diken och stenmurar. Enstaka, hamlade askar 
förekommer. I sluttningarna ner mot ån finns 
hagmarker, där dock hävden börjar bli allt för svag. 
Ännu längre ner breder plana kärrodlingarna ut sig 

längs Ätran. Här finns betade fuktängar och en 
strandremsa med sötvattenstrandäng. Kornknarr har 
noterats i området. 

Närmare byn ligger några ekkullar i vilka man 
återfinner en grupp fornåkrar. 

 

 

52:2 
Hovsnäs-Torpa 

Urvalskriterier: • Mycket gamla och grova lövträd. • Stor betydelse för friluftsliv och turism. • Rikligt med naturliga 
fodermarker. • Välbevarat herrgårdslandskap. • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. 

Klassificering: 2 (N2 K1). 

Areal: 225 ha. Naturlig betesmark: 22,5 ha (10%). Övrig betesmark: 30 ha (13%). Åker: 100 ha (44%). 

Rödlistade arter: Grå jordlav (3), liten sönderfallslav (1), skuggorangelav (2). 

Lagskydd: Riksintresse K, riksintresse F, riksintresse N, KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Byggnadsinventering.  
• Känn Sjuhäradsbygden. Del 5 Medeltiden. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Torpa stenhus räknas som ett av landets bäst bevarade 
renässansslott. Byggnaden uppfördes ursprungligen 
under 1400-talets slut och fick sitt nuvarande utseende 
omkring 1550. 

Landskapet norr om slottet kataktäriseras av ekhagar 
med grova ekar. I ekhagens nordöstra del finns ett 
relativt öppet avsnitt med flera fornlämningar och en 
kalkgynnad flora med bl.a. brudbröd, backnejlika och 
backtimjan. Huvuddelen av området betas av hjortar. 
Flera ekhagar samt ett stycke fuktäng ner mot sjön är 
ohävdat. 

Strax söder om Torpa stenhus ligger herrgården 
Hovsnäs på ett smalt näs ut i Torpasjön. Landskapet 

kring herrgården kataktäriseras av hagmarker i 
sluttningen ner mot sjön. I hagarna växer grova ekar, 
björkar och hasselbuketter omväxlande med mer eller 
mindre öppna ytor. De flertaliga odlingsrösena sätter 
sin prägel på hagmarkerna. Floran är relativt trivial 
med inslag av stor blåklocka och grönvit nattviol, men 
hagmarkerna har stort landskapsmässigt värde och 
bidrar till att ge helhet åt herrgårdsmiljön. Hovsnäs ägs 
idag av Borås kommun och området är avsatt för 
friluftslivet. 

Hela området kring Hovsnäs och Torpa är rikt på 
fornlämningar i form av resta stenar, stensättningar, 
domarringar, högar och rösen. 
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52:3 
Rösered 

Urvalskriterier: • Rikligt med fornåkrar och mycket gamla odlingsrösen i öppet, exponerat läge.  
• Odlingslandskap där markanvändning och odlingsspår synnerligen väl belyser jordbrukets historiska utveckling. • 
Synnerligen väl bevarade stenmurar/stenmurssystem. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. •  Området har vetenskapligt 
intresse.  

Klassificering: 1 (N3 K1). 

Areal: 115 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (1%). Övrig betesmark: 25 ha (22%). Åker: 60 ha (52%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 

Bebyggelsen kring Rösered ligger i ett typiskt höjd-
läge med gårdarna utspridda längs vägen. 
Odlingsmarkerna utbreder sig mot nordväst i en 
moränsluttning vilket medger vida utblickar över den 
omgivande skogsmarken. Landskapet är tilltalande 
med omväxlande, stora betesmarker med odlingsrösen, 
ekhagar och långa vällagda stenmurar.  

Ur odlingshistorisk synpunkt är Rösered ett av 
landets mest intressanta områden. Man kan här 
tydligare än på många andra håll följa människans 
odlingsspår från bronsålder fram till idag. I nuvarande 
skogsmark finns rester av bronsåldersbondens åkrar i 
form av ett stort antal odlingsrösen utspridda i 
terrängen. Vi kan anta att bronsåldersbönderna bedrev 
någon form av svedjebruk där man efterhand övergav 

gamla områden för att uppsöka nya. I de nuvarande 
betesmarkerna återfinns järnålderns åkrar i form av 
fossil åkermark omgivna av sten- och jordvallar (s.k. 
stensträngar) med terrasseringar och odlingsrösen. 
Dessa åkrar är mera tydligt organiserade än 
bronsålderns mer utspridda röjningsrösen, vilket kan 
tyda på reglerade ägoförhållanden.  

Nuvarande åkrar, omgivna av stenmurar är en effekt 
av senare uppodling, kanske framförallt i samband 
med skiftesreformerna. De allra sist upptagna åkrarna 
utgörs av utdikade mader vid åsens fot. 

Ett mycket intressant inslag i miljön är en stenmur 
vilken daterats till järnåldern! Muren löper delvis 
parallellt med vägen och utgör troligen den gamla 
gränsen mellan inägor och utmark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torpa stenhus. 
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52:4 
Månstad 

Urvalskriterier: • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med 
välbevarad helhet. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket rikligt med fornlämningar i öppet, exponerat läge. • 
Odlingslandskap där markanvändning och odlingsspår synnerligen väl belyser jordbrukets historiska utveckling. •  Området 
har vetenskapligt intresse. • Mycket gamla och grova lövträd (Oppensten Skårtebo). 

Klassificering: 1-3 (N2 K1). 

Areal: 1250 ha. Naturlig betesmark: 38 ha (3%). Övrig betesmark: 200 ha (16%). Åker: 575 ha (46%). 

Rödlistade arter: Storspov (4).  

Lagskydd: Naturreservat (Skårtebo), riksintresse K, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Månstad är en parallell till Röseredsområdet, ett 
exempel på en lång historisk utveckling, vilket belyses 
av ett stort antal odlingsspår. Området är rikt på 
lämningar från bronsålder och framåt. På sedvanligt 
sätt finner man de äldsta odlingsspåren på de höglänta 
markerna. De sist upptagna odlingarna utgörs av de 
utdikade maderna kring Sämån. 

Månstad kyrka är belägen på en långsträckt 
moränrygg i områdets nordvästra del. 
Odlingslandskapet uppvisar karaktäristiska drag för 
denna typ av uppodlade åsryggar. Den skiftade 
bebyggelsen ligger i rad utefter åsens krön och omges 
av grova vårdträd. Flera av de enskilda husen har stort 
kulturhistoriskt värde. Mäktiga stenmurar avskiljer 
ägorna. Närmare kyrkan präglas landskapet av ett stort 
antal hagmarker med fin flora och rikligt med äldre 
odlingsspår i form av fornåkrar och odlingsrösen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kring Korrebo och Björnarp är landskapet 
småskaligt och varierande. Även här återfinns 
betesmarker med fornlämningar, odlingsrösen och 
fossil åkermark. 

I söder, vid kanten av de uppodlade madmarkerna, 
ligger resterna av Oppenstens fästning, på en höjd, 30 
meter över omgivningarna. En vandringsled löper 
längs den gamla "Oxabanan" invid foten av 
fästningen.  

Den angränsande gården Ladugården har fått sitt 
namn genom att hemmanet varit ladugård till 
Oppenstens fästning. Landskapet kring gården präglas 
idag av vackra ekhagar med grova ekar. Den 
hävdgynnade floran är rik med bl.a. slåttergubbe, 
svinrot och backsippa, och i markerna syns också ett 
flertal övertorvade odlingsrösen. Skogsmarken mellan 
gården och fästningen har tidigare varit betad, och det 
vore värdefullt om betet återupptogs och området 
gallrades. 

Det forna prästbostället Skårtebo är naturreservat. 
Mangårdsbyggnaden är från 1800-talet och i 
välbevarat skick. Kulturlandskapet runt Skårtebo 
präglas framför allt av ekhagarna med grova 
vidkroniga träd. Betet är dock alltför svagt, och 
igenväxning pågår. 

Markerna längs Sämån, på dalens botten består idag 
av plana åkermarker, vilka dikats ur gammal kärrmark. 
Eftersom bebyggelsen ligger högre upp på 
sluttningarna ger den plana åkerslätten ett nästan 
ödsligt intryck, endast avbruten av öppna diken och 
enstaka gamla ängshölador. Ur historisk synvinkel 
utgör dessa delar en fortsättning på en kontinuerlig 
historisk utveckling, men de fuktiga åkrarna är också 
betydelsefulla för fågellivet. Bland annat storspov 
häckar i området. 

 
 
 
 
 
 

Slåttergubbe i blom. På ömse sidor om den centrala 
blomman ("slåttergubben") syns de bägge "drängarna" som 
knoppar.  
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52:5 
Nittorps by 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. • Välbevarade stenmurar. • Hagmarker med rik, hävdgynnad flora.  

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 300 ha. Naturlig betesmark: 6,5 ha (2%). Övrig betesmark: 70 ha (23%). Åker: 90 ha (30%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Byggnadsinventering.  

 
Nittorps by ligger på en uppodlad moränplatå som i 
norr, söder och väster är omgiven av stora skogs- och 
mossområden. I öster sluttar landskapet i sin helhet ner 
mot Jälmån, som delvis omges av skog, delvis av åkrar 
och fuktängar. Bebyggelsen är huvudsakligen från 
sekelskiftet och ligger delvis grupperad på ett 
radbyliknande sätt utmed byvägen. Ägorna avgränsas 
av mäktiga stenmurar. Rikligt med fornlämningar, till 

allra största delen gravfält och spridda rösen, återfinns 
på åsar och kullar i den östra delen av området.  

Ruinen av Nittorps gamla kyrka återfinns i en betad 
hagmark strax öster om byn. Här växer också en rik 
torrängsflora med bl.a. backsippa, backtimjan, 
slåtterfibbla och ängshavre. Storspov och hornuggla 
häckar i området. 

 
 

 

52:6 
Ljungsarp - Björstorp 

Urvalskriterier: • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Rikt inslag av kultiverade betesmarker med "god" 
hagmarkskaraktär. • Välbevarade bebyggelsemiljöer med anknytning till jordbruket. • Rikt fornlämningsbestånd i 
anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  

Klassificering: 2-3 (N2 K2). 

Areal: 230 ha. Naturlig betesmark: 12 ha (5%). Övrig betesmark: 30 ha (13%). Åker: 100 ha (43%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Från höjderna väster om Stomsjön erbjuds man en 
vacker utsikt över sjön och Ljungsarps kyrka. 
Sluttningen är lövrik, med flera hagmarker.  

Markerna ner mot kyrkan brukar ofta utnyttjas av 
grågäss. 

Norrut mot Björstorp går ett smalt, uppodlat åsstråk 

med äldre bebyggelse. I anslutning till bebyggelse och 
odlingsmarker finns ett tiotal enstaka fornlämningar av 
vilka de flesta utgörs av mycket vällagda rösen. Här 
och var syns kultiverade hagmarksbeten med spridda 
lövträd. 

 
 

 

52:7 
Bragnum 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker.  

Klassificering: 3 (N3). 

Areal: 275 ha. Naturlig betesmark: 14 ha (5%). Övrig betesmark: 20 ha (7%). Åker: 165 ha (60%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Bragnum ligger på en stor ås med utsikt över nejden. 
Åkrarna är ganska stora och omges av enstaka 
stenmurar. En del solitära lövträd växer 

i åkermarkerna bl.a. en stor ek med väldig och rund 
krona vid Svenstorp. I området finns också några stora 
hagmarker, vilka är svagt hävdade. 
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52:8 
Grälåsa 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Betad skog med god karaktär av utmark. •  Rikt inslag av 
kultiverade betesmarker med "god" hagmarkskaraktär. • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. 
• Småskaligt odlingslandskap.  

Klassificering: 1 (N2 K1). 

Areal: 100 ha. Naturlig slåttermark: 0,1 ha (0,1%). Naturlig betesmark:0,1 ha (0,1%).  
Övrig betesmark: 25 ha (25%). Åker: 25 ha (25%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 

Vid Grälåsa har ett äldre odlingslandskap bevarats på 
ett mycket tydligt sätt. Åkrarna är små, smala och 
"oräkneliga" till antalet. Mellan åkrarna finns de gamla 
steniga hackslåttmarkerna, numera hävdade genom 
bete. Lieslåtter förekommer fortfarande om än i 
begränsad omfattning.  

Inslag av ek och björk skänker betesmarkerna en 
god hagmarkskaraktär. Enstaka stenmurar och 
gräsbevuxna körvägar utgör andra inslag i landskapet. 
Djuren fortsätter även att beta i den omgivande 
skogsmarken varför den bibehållit en god 
utmarksprägel. Här finns stora granar med ljusluckor 
mellan.  

Att andelen steniga marker är stor i förhållande till 
andelen stenmurar bidrar till områdets ålderdomliga 
karaktär. Det mest välbevarade landskapet finner man 
kring Yttre Grälåsa.  

Vid Krokagården har sentida stenröjning bidragit till 
att skapa mer regelbundna former även om 
småskaligheten består. Här är dock hävden i 
hagmarkerna något sämre.  

Strax norr om Krokagården finns dock en fin hage 
med äldre, terrasserade åkrar och odlingsrösen, 
omväxlande med betade åsar. Floran i hagmarken är 
påverkad av kultivering, men här och var återfinns 
ängsväxter som stenmåra, slåttergubbe, kärrsälting, 
svinrot, jungfru Marie nycklar och en gul, svartnade 
vaxskivling. 

Byn omnämns första gången i äldre jordeboken år 
1542. Den omfattade då två skattehemman om vardera 
ett mantal. Förhistoriska gravar saknas sånär som på 
ett röse och en stensättning vid Anneberg i NO. En 
stenåldersboplats med fynd av flint- och 
skifferföremål vittnar om neolitiskt bosättning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betesmark med backsippor vid Nygårdssjön - Gisslarp (nästa sida). 
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52:9 
Gisslarp - Hornhult 

 

Urvalskriterier: • Förekomst av hotad vegetationstyp/-typer. • Stort och historiskt värdefullt fornåkersområde i öppet och 
exponerat läge. • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella 
brukningsformer (Hornhult).  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 175 ha. Naturlig slåttermark: 0,4 ha. Naturlig betesmark: 16 ha (9%). 
Övrig betesmark: 10 ha (6%). Åker: 70 ha (40%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Känn Sjuhäradsbygden. Del 1. 
Arkeologi. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Gisslarp ligger på en höjdrygg väster om Nygårdssjön. 
De sluttande odlingsmarkerna ner mot sjön bildar ett 
vackert avsnitt där hagmarker, öppna åkrar, 
gårdsbebyggelse, sjön och kraftiga stenmurar bygger 
upp landskapet.  

I en hagmark, på krönet av sluttningen, finns ett 
system av långsträckta fornåkrar avgränsade av 
stensträngar och terrasser. Genom beteshävden 
exponeras det fossila odlingslandskapet på ett mycket 
pedagogiskt sätt. 

På andra sidan sjön finns hagmarker med rik flora. 

Längs den torra, välbetade strandbrinken växer bl.a. 
backsippa, backtimjan, knölsmörblomma, kattfot och 
vårfingerört. 

Strax öster om kyrkan finns igenväxande fuktängar.  
Vid Nygård växer den sällsynta mosippan, en art 

som förr var mycket vanligare i de utbredda 
hedlandskap som täckte stora delar av utmarkerna. 

Vid Hornhult har odlingslandskapet en ålderdomlig 
prägel med hagmarker och små hackslåttängar på 
åkerholmar rika på odlingsrösen. 

 

 

52:10 
Lagmanshaga 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker. • Stor betydelse för fågellivet. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 75 ha. Naturlig betesmark: 6,5 ha (9%). Övrig betesmark: 12 ha (16%). Åker: 25 ha (33%). 

Rödlistade arter: Kornknarr (4), mindre hackspett (4), mindre flugsnappare (4), granspira (4).  

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Odlingsmarkerna vid Västeråns utlopp i 
Lagmanshagasjön utgör ett tilltalande avbrott i denna 
mosse- och barrskogsrika del av länet. I sluttningen 
ner mot sjön finns betade hagmarker som närmare 
stranden planar ut i en betad mad. 

Området är betydelsefullt för fågellivet och besöks 
ofta av ornitologer. Bland fågelfaunan kan nämnas 
kornknarr, tofsvipa, mindre flugsnappare, grågås och 
mindre hackspett. Samtliga utom den senare är mer 
eller mindre beroende av det odlade landskapet. 

Hagmarkerna hyser en typisk flora med bl.a. 
stenmåra och slåttergubbe. Vid åkanten växer 
ängsmyskgräs och längs vägen mot skjutbanan 
förekommer backsippa. Inom området växer dessutom 
granspira. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tofsvipa. 
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52:11 
 Algutstorp 

Urvalskriterier: • Stort område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. • Rikligt med 
restaurerbara hagmarker. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna.  
•  Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 1, 3 (N1 K1). 

Areal: 250 ha. Naturlig betesmark: 8 ha (3%). Övrig betesmark: 75 ha (30%). Åker: 70 ha (28%). 

Rödlistade arter: Gulärla (4), storspov (4).  

Lagskydd: Riksintresse K, strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Jämförande inventering av 
våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län.  

 
Vid Algutstorp flyter Jälmån sakta fram. Ån har 
undgått den uträtning som annars är så vanlig i 
jordbruksbygder. Det slingrande vattendraget omges 
av väldiga starrmader, vilka under sekelskiftet 
utgjorde byns slåttermark. Maderna har senare nyttjats 
som betesmark men verkar idag vara övergivna och 
igenväxande.  

Maderna är mycket betydelsefulla för 
våtmarksberoende fågelarter. Häckning har 
konstaterats bl.a. för årta, grönbena, storspov, gulärla, 
ängspiplärka, enkelbeckasin, skogssnäppa, tofsvipa 
och buskskvätta. 

Kring byn finns flera kullar och åsar, vilka sticker 
upp som öar ur odlingsmarken och ger området en 
speciell prägel. Vissa kullar betas, andra är 
igenväxande.  

I området finns ett flertal fornlämningar registrerade. 
Rösen och stensättningar återfinns såväl i anslutning 
till Algutstorps som Tyggestorps byar. I båda byarna 
har registrerats fossil åkermark med röjda ytor, 
terrasseringar, vallar och odlingsrösen. 

Området har potentiellt mycket höga värden för 
såväl naturvården som för kulturmiljövården. Dessa 
håller dock snabbt på att försvinna genom 
igenplantering av åkermark och upphörd betesdrift. 
Återupptaget bete eller slåtter av starrmaderna är en 
förutsättning för att naturvärdena inte skall gå 
förlorade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betade fuktängar 
utmed Jälmån. Bilden 
är tagen för 10 - 20 år 
sedan. Idag är 
markerna längs ån 
betydligt mer 
igenvuxna. 

 

 

52:12 
Lilla och Stora Hestra 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker. • Förekomst av hotad naturtyp. • Småskaligt odlingslandskap.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig slåttermark: 0,1 ha. Naturlig betesmark: 6 ha (12%).  
 Övrig betesmark: 10 ha (20%). Åker: 20 ha (40%). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  
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Landskapet nordost om Tranemo domineras av 
barrskogar och mossmarker. Gårdar med 
odlingsmarker är orienterade på höjdlägen i terrängen.  

Odlingslandskapet vid Lilla Hestra är småskaligt. 
Utefter vägen ligger flera välbetade hagmarker samt 

en liten hackslått med intressant hävdgynnad flora, 
som t.ex. låsbräken, slåtterfibbla och kattfot. Vid Stora 
Hestra är odlingslandskapet något storskaligare med 
inslag av kraftiga stenmurar. Hela området ligger på 
en ås i skogslandskapet. 

 

 

 
52:13 

  Assman 

Urvalskriterier: •  Betade fuktängar med betydelse för fågellivet.  

Klassificering: 3 (N3). 

Areal: 130 ha. Naturlig betesmark: 8 ha (6%). Övrig betesmark: 40 ha (31%). Åker: 20 ha (15%). 

Lagskydd: Riksintresse K, strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Längs Assman norr om Uddebo utbreder sig områden 
med fuktängar. Stora delar är igenväxande, och 
högörtsfuktäng är den dominerande vegetationstypen, 

men här och var återfinns också välhävdade avsnitt. 
Gulärla, rörhöna, storspov, vattenrall, årta och mindre 
hackspett har noterats i området.  

 

 

 
52:14 

  Kallsebo 

Urvalskriterier: Riklig förekomst av hagmarker med hävdgynnad flora. Område med aktiv lövtäkt sedan mycket lång tid. 
• Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 165 ha. Naturlig betesmark: 13 ha (8%). Övrig betesmark: 15 ha (9%). Åker: 50 ha (30%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Vid Kallsebo finns en stor andel av naturliga 
fodermarker, som tillsammans med stenmurar och en 
stor mängd odlingsrösen ger odlingslandskapet en 
ursprunglig prägel. I hagmarkerna finns grova lövträd 
av björk, ek, ask och lind. Vissa träd bär spår av 
lövtäkt. Huvuddelen av hagmarkerna hålls väl hävdade 
och flera naturligt hävdgynnade arter såsom Jungfru 
Marie nycklar, grönvit nattviol, slåttergubbe, darrgräs, 
ormrot, svinrot, backtimjan, kattfot och slåtterfibbla 
förekommer, om än i mindre bestånd. 

På "Linnekullen" finns några mycket grova, 
topphuggna lindar. Träden toppas fortfarande med 

några års mellanrum. Enligt gammal tradition skall de 
gamla träden ha planterats av Johan v. Schwartzenhoff 
som var ägare av Kallsebo från 1730 till sin död på 
1770-talet. Att området varit slåtteräng skvallrar bl.a. 
förekomsten av svinrot. Området hävdas dock idag 
med röjsnöre varför floran börjat bli utarmad och 
gräsen tar överhand över örterna. 

Kallsebo omnämns första gången i äldsta jordeboken 
1542. Registrerade fasta fornlämningar utgörs av en 
stensättning i Humlegärde samt ett stort antal 
kolningsgropar framförallt nordväst om byn. 
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52:15 
Skogsbygden sydost om Tranemo 

Urvalskriterier: • Riklig förekomst av hagmarker med hävdgynnad flora. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med 
välbevarad helhet. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. Vackra och vällagda stenmurar (Mossebo). • Synnerligen 
välbevarat äldre odlingslandskap med traditionella brukningsformer kring 1800-talstorp (Snaråsatorp). •  Välbevarad, äldre 
bebyggelsemiljö (Stjärnebo). • Förekomst av hotade arter. 

Klassificering: 2 (N1 K2). 

Areal: 500 ha. Naturlig slåttermark: 1,5 ha (0,3%). Naturlig betesmark: 26 ha (5%).  
Övrig betesmark: 150 ha (30%). Åker: 180 ha (36%). 

Rödlistade arter: Purpurbrun jordtunga, (4) rosenfingersvamp (3), sepiavaxing, (2) , ljus  lervaxskivling (3).  

Lagskydd: Riksintresse N, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering.  
• Jordstjärnan 13(1), sid 23-38, 1992. • Baksidestexten till gula kartan. 

 
Söder och öster om Tranemo utbreder sig vidsträckta 
skogsmarker. Småsjöar, bergkullar, mossmarker och 
barrskog dominerar landskapet. Här och var öppnar 
sig barrskogen kring små byar, gårdar och torp. De 
flesta gårdarna uppvisar samma karaktäristiska drag - 
ett småskaligt odlingslandskap med hagmarker, små 
åkrar, stenmurar och odlingsrösen.  

Många av dessa torp och smågårdar håller sina 
odlingsmarker i ovanligt god hävd. Mycket av 
hagmarkerna finns kvar, och på många av gårdarna 
odlas fortfarande spannmål. Det sistnämnda börjar bli 
allt mer ovanligt i skogsbygderna, där istället åkrarna 
numera oftast hålls öppna som vall eller betesmark. 

Området har varit befolkat, åtminstone sporadiskt, 
sedan sen stenålder, men dagens gårdar är troligen ett 
resultat av ny- och återkolonisation under medeltid 
och 1600-tal. Området utgör från historisk synpunkt 
ett bra exempel på en marginalbygd, som tas i anspråk 
under expansionsfaser, vilket också de senare torpen 
som är upptagna under 1800-talet bekräftar. 

 
Mossebo 

Mossebo är socknens centrum och har troligen 
koloniserats först. En kilometer norr om kyrkan har en 
hällkista grävts ut, och norr om Kvihult finns en 
domarring i skogen. 

Från Mossebo kyrka upp mot Hällhult sträcker sig 
en uppodlad åsrygg. Åker, vall och kultiverade beten 
inramas av vällagda stenmurar. I de öppna 
skogsbrynen och längs åkerrenarna påträffas ängsflora 
med bl.a. svinrot och slåttergubbe.  

Vid Hällhult medger de öppna sädesfälten en vacker 
utsikt över den omgivande barrskogen.  

I en glänta i skogen mellan Hällhult och Lilla Arnås 
står en mycket gammal, ihålig ek som har fått bli 
bostad för ett flertal olika organismer, alltifrån 
svartmyror och fåglar, till vårfryle och svavelticka. 
Formen på kronan skvallrar om att eken en gång växt 
upp i en öppnare miljö. Vid lilla Arnås finns en äldre, 
välbevarad liten stuga, stora odlingsrösen och hamlade 
björkar. 

Gården Stommen invid kyrkan, är ett frälsehemman 
med kulturhistoriskt intressanta byggnader. 

 
Hässleås - Larsabo - Stackebo. 
Dessa gårdar omnämns första gången omkring 1550, 
och vi kan anta att de har medeltida ursprung.  

Från Stackebo, mot Larsabo och vidare upp till 

Hässleås löper idag en mindre väg fram genom 
terrängen. Runt gårdarna finns varierande 
odlingsmarker med rikt inslag av hagmarker. Hagarna 
är kuperade och ligger oftast vackert utspridda. De 
bästa exemplen finns vid Larsabo där den goda hävden 
och det glesa trädskiktet möjliggjort för bl.a. 
slåttergubbe, darrgräs och backtimjan att leva kvar i 
den forna ängsmarken. Längs vägkanter och åkerrenar 
finner man också rester av gammal ängsflora, som 
t.ex. slåtterfibbla. Även vid de andra gårdarna finns 
vackra hagmarker med mer eller mindre välbevarad 
flora. Området hyser också flera kultiverade 
betesmarker med hagmarkens karaktär. Vissa av 
betesmarkerna ges en speciell prägel av grova lindar 
och ekar samt av välbetade hassel-  och häggbuskar. 

Stenmurar och små och smala åkrar är andra faktorer 
som bidrar till att ge området karaktären av ett äldre 
odlingslandskap. 

 
Järnhestra och Trollabo. 

Vid Trollabo finns ett småskaligt odlingslandskap 
och äldre bebyggelse. Runt husen finns små 
hackslåttfragment med bl. a. slåttergubbe. De små 
åkrarna omges av ett system med vällagda stenmurar.  

Vid Järnhestra ligger hagmarker insprängda mellan 
åkrarna vilket gör landskapet tilltalande. 

 
Passjö - Lilla Skillerås - Lilla och Stora Snarås - 
Valhyltan - Stjärnebo 

Alla dessa små gårdar ligger utefter samma lilla väg, 
en väg som tidigare förband Stjärnebo och Snarås. 
Äldre bebyggelse, hagmarker, små åkrar, 
odlingsrösen, breda stenmurar och gamla, topphuggna 
träd är karaktärsdrag typiska för dessa skogsgårdar. 

Hagmarkerna som omger gården Valhyltan är 
kuperade och får en alldeles speciell karaktär av alla 
stora stenblock som ligger kvar i marken. På gamla 
ekonomiska kartan är hagmarkerna markerade som 
slåtteräng. Valhyltan är ett bra exempel på att 
slåtterängarna i dessa trakter såg ut som allt annat än 
dagens åker. Slåtterängarna kallades ju också mycket 
riktigt för hackslått - man gick mellan stenarna och 
"hackade med lien".  

 
Snaråsatorp 

Snaråsatorp är något alldeles speciellt. Att det är ett 
torp antyder namnet och det är väl inget speciellt med 
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det, gamla torpställen finns det gott om i länet, men på 
inget annat ställe har de gamla odlingsmarkerna runt 
torpen bevarats på ett så förnämligt sätt som vid 
Snaråsatorp. Här finns ett tiotal små åkrar, i en mosaik 
med hackslåttmarker, inom ett område som inte är 
större än 2-3 hektar. Hela området är öppet, med några 
enstaka träd som står i anslutning till de stora 
odlingsrösena. 

Markerna runt huset har slagits med lie till bara för 
något år sedan. Idag betas området. 

Att slåtterängarna verkligen är äkta slåtter-ängar 
vittnar floran om. Svinrot, slåttergubbe, darrgräs och 
jungfrulin, typiska indikatorarter för slåtterängar, är 
karaktärsarter vid Snaråsatorp. 

Snaråsatorp är unikt såtillvida att det är ett av de få 
ställen där vi fortfarande, på ort och ställe, kan se hur 
odlingslandskapet såg ut runt 1700- 

och 1800-talens torp. Ett levande fotografi, som är 
över 100 år gammalt. 

 
Åsvedjan 

Detta område ligger i omedelbar anslutning till 
Snaråsatorp. Åsvedjan, som i likhet med Snaråsatorp 
är ett torp under Snarås, är numera sommarbostad. I 
sluttningen ner mot Musån finns torpets gamla 
ängsmarker kvar, idag betade som hagmark. 

 
Kopparhemmet 
Kopparhemmet är däremot en äldre gård, ett 
krononybygge från 1632.  

Vid Kopparhemmet finns fortfarande ett levande 
jordbruk där äldre brukningsformer lever kvar. Här 
finns en brant hackslåttmark och även en liten 
slåttermad nere vid Musån. Vid ån finns också rester 
av en kvarn och en liesmedja. De små och smala 
åkrarna brukas med häst - traktor finns ej på gården! 

 
Tjuvahemmet 
Vid Tjuvahemmet bedrivs numera inte något aktivt 
jordbruk, men landskapet är fortfarande öppet. Här 
finns några fina grusåsar som betades till för några år 
sedan. Även om igenväxningen påbörjats, återstår en 
fin flora med backsippa, backtimjan, slåttergubbe och 
bockrot. 

Området kring Snaråsatorp, Åsvedjan, 
Kopparhemmet och Tjuvahemmet har så stora natur- 
och kulturmiljövärden att det måste säkerställas för 
framtiden. Åtminstone Snaråsatorp bör avsättas som 
odlingsreservat. En förutsättning är givetvis att detta 
kan göras i samförstånd med brukarna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Snaråsatorp. 
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52:16 
Övre Lida - Yttre Älvshult 

Urvalskriterier: •  Fornlämningar i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna • Förekomst av naturliga fodermarker. • 
Förekomst av hotad naturtyp.  • Representativt och vackert odlingslandskap på uppodlad drumlinrygg.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 300 ha. Naturlig slåttermark: 0,1 ha (0,03%). Naturlig betesmark: 18,5 ha (6%).  
Övrig betesmark: 25 ha (8%). Åker: 135 ha (45%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
En uppodlad drumlin där vägen löper fram på 
höjdryggens krön. På ömse sidor om vägen finns 
odlingsmarkerna, i många fall avgränsade av 
stenmurar och trädridåer. 

På en öppen, betad gruskulle vid Karlsro återfinns 
viss hävdgynnad flora. Här finns också en 
fornlämning. Området hyser också flera fornåkrar. 

Vid Hylte finns flera hagmarker som dock mist 
huvuddelen av sin flora genom gödsling och insådd. 
Vid Högalid finns en liten hackslått. 

Kornknarr har noterats i området. 

 
 

 

52:17 
  Rude 

Urvalskriterier: • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Riklig förekomst av hagmarker med rik 
och hävdgynnad flora. • Förekomst av hotad naturtyp.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 35 ha. Naturlig slåttermark: 0,1 ha (0,2%). Naturlig betesmark: 5 ha (14%).  
Övrig betesmark: 5 ha (14%). Åker: 10 ha (29%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Hagarna vid Rude ger gården ett vackert ansikte ut 
mot den lilla vägen som löper förbi. Hagmarkerna är 
mestadels välhävdade och hyser en flora med bl.a. 
jungfrulin, darrgräs och slåttergubbe. Insprängt mellan 

hagarna finns mindre åkrar där man odlar vall, havre 
och råg. Äldre bebyggelse förekommer också i 
området. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Fägerhult 3 Öppen hagmark 4 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
2 Torpa 2 Öppen hagmark 5,5 ha 
   Ekhage 6 ha 
3 Rådde 2 Öppen hagmark 11 ha 
4 Ömmesala 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
5 Hovsnäs 3 Blandlövhage 7 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 4 ha 
6 Hökåsen 3 Öppen hagmark 3 ha 
7 Fröjdelund 3 Öppen hagmark 3 ha 
8 Horshaga 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
9 Knogrum 1 Öppen hagmark 1,5 ha 
10 Lid 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
11 Algrena 3 Öppen hagmark 2 ha 
   Sötvattenstrandäng 2 ha 
12 Ryd 3 Öppen hagmark 5,5 ha 
13 Vägabo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
14 Mörkö 2 Öppen hagmark 4,5 ha 
   Björkhage 1 ha 
15 Bragnum 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 5 ha 
   Öppen hagmark 6 ha 
16 Svenstorp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
17 Tingarör 3 Öppen hagmark 1 ha 
18 Nabborna-Varred 3 Hackslått 0,5 ha 
19 Nolhagen 3 Öppen hagmark 1 ha 
20 Bruntorp 3 Öppen hagmark 4 ha 
   Björkhage 5 ha 
21 Månstad 3 Öppen hagmark 4 ha 
22 Skårtebo 3 Blandlövhage 1,5 ha 
   Öppen hagmark 2 ha 
23 Stålared 3 Öppen hagmark 5 ha 
24 Hackered o Skogsered 3 Öppen hagmark 10 ha 
25 Tommared 3 Öppen hagmark 2 ha 
26 Nittorps By 2 Öppen hagmark 4,5 ha 
27 Kumbo 3 Öppen hagmark 4 ha 
28 Södra Björstorp 3 Öppen hagmark 5 ha 
29 Norra Björstorp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
30 Kindsboda 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
31 Grimmared 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
32 Sibbarp 3 Ekhage 1 ha 
   Öppen hagmark 9 ha 
33 Slätte 3 Öppen hagmark 2 ha 
34 Bron 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
35 Oppensten-Ladugården 2 Öppen hagmark 4 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 4 ha 
36 Åsarp 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
37 Tyggestorp 3 Öppen hagmark 3 ha 
38 Västra Ryda 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
39 Gisslarp 2 Björkhage 5 ha 
40 Nygårdssjön 1 Öppen hagmark 2 ha 
   Blandlövhage 1,5 ha 
41 Nygården 2 Öppen hagmark 2,5 ha 
42 Hornhult 2 Hackslått 0,4 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 4,5 ha 
43 Sjögården 2 Öppen hagmark 2,5 ha 
   Blandlövhage 1,5 ha 
   Björkhage 1 ha 
44 Lagmanshaga 3 Blandlövhage 5 ha 
   Sötvattenstrandäng 1,5 ha 
45 Övrabo 3 Öppen hagmark 1 ha 
46 Hestra 3 Öppen hagmark 2 ha 
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   Blandlövhage 1 ha 
47 Lilla Hestra 2 Blandlövhage 3 ha 
   Hackslått 0,1 ha 
48 Kronan 2 Öppen hagmark 2 ha 
   Hackslått 0,1 ha 
49 Assman 2 Sötvattenstrandäng 8 ha 
50 Ljungsnäsa sjö 3 Sötvattenstrandäng 6,5 ha 
   Öppen hagmark 1,5 ha 
51 Algutstorp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
52 Algutstorp, Moamaden 3 Öppen hagmark 2 ha 
53 Sannelund 3 Öppen hagmark 2 ha 
54 Gumpebo 3 Öppen hagmark 1 ha 
55 Kallsebo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 6 ha 
56 Enegärde 3 Öppen hagmark 2 ha 
57 Humlegärde 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
58 Bredhult 2 Öppen hagmark 3 ha 
59 Björkered 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
60 Berg 3 Öppen hagmark 4 ha 
61 Valhyltan 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
62 Kopparhemmet 1 Hackslått 0,3 ha 
   Slåttermad 0,1 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
63 Åsvedjan 3 Öppen hagmark 2 ha 
64 Snaråsatorp 1 Hackslått 1 ha 
   Öppen hagmark 1,5 ha 
65 Lilla Snarås 3 Öppen hagmark 2 ha 
66 Larsabo 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 5 ha 
67 Fåglabo 3 Hackslått 0,2 ha 
68 Hylte 3 Öppen hagmark 5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
69 Hunnabo 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
70 Högalid-Ambjörnarp 2 Hackslått 0,1 ha 
71 Åsgärde 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 4 ha 
72 Stjärnebo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
73 Lilla Skillerås 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
74 Passjö 3 Öppen hagmark 2 ha 
75 Grälebo 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
   Björkhage 1,5 ha 
76 Järnhestra 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 4,5 ha 
77 Remmen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,5 ha 
78 Källåsen 3 Hackslått 0,1 ha 
79 Yttre Böttnebo 3 Öppen hagmark 4 ha 
80 Fagerås 3 Blandlövhage 3 ha 
81 Arvered 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
82 Stora Perstorp 3 Öppen hagmark 2 ha 
83 Bygget 3 Öppen hagmark 1 ha 
84 Aggarp 3 Öppen hagmark 2 ha 
85 Nygården 3 Blandlövhage 2 ha 
86 Björstorp 3 Hackslått 0,2 ha 
87 Hallabo 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 5 ha 
88 Rude 2 Öppen hagmark 1 ha 
   Blandlövhage o hackslåttfragment 4 ha 
89 Ekedal 3 Blandlövhage 1 ha 
Ö1 Lilla Udda 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö2 Högalid, Dalstorp 3 Björkhage 1 ha 
   Öppen hagmark 0,5 ha 
Ö3 Stakagården, Länghem 3 Annan öppen äng 0,2 ha 
Ö4 Yttre Holm 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,5 ha 
Ö5 Rösered 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
Ö6 Backa 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö7 Åkerhult 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö8 Märsagården, Knestorp 3 Öppen hagmark 2 ha 
Ö9 Gunnarsbo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
Ö10 Boda 3 Ospecificerad naturtyp 2,5 ha 
Ö11 Lyckås 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
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Ö12 Långelycke 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
Ö13 Grälåsa 3 Hackslått 0,1 ha 
   Ekhage 0,1 ha 
Ö14 Gästarp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
Ö15 Gunnarstorp 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö16 Lövåsen 3 Annan träd- och bukbärande hagmark 1,5 ha 
Ö17 Mjällbo, Uddebo 3 Öppen hagmark 2 ha 
   Blandlövhage 2,5 ha 
Ö18 Skummenäs vid Visen 3 Blandlövhage 3 ha 
Ö19 Nabben 3 Öppen hagmark 2 ha 
Ö20 Hyddan 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
Ö21 Övre Älvshult 3 Öppen hagmark 2 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
Ö22 Korsgården 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
Ö23 Yttre Lida 3 Öppen hagmark 3 ha 
Ö24 By, Ambjörnarp 3 Björkhage 2 ha 
Ö25 Stora Falle 3 Öppen hagmark 2 ha 
Ö26 Stägelhult 3 Blandlövhage 1 ha 
Ö27 Abborrhult 3 Blandlövhage 0,5 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

130 Dalstorp Gravfält 
131 Dalstorps kyrka Gravfält 
132 Högarör Röse 
133 Plogarna Gravfält 
134 Uddebo Treudd 
177 Svenstorp Runsten 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Grytteredssjön - Norra delen. Betade fuktängar ner mot sjön. 
2. Åkerhult. Hagmark med grova askar. 
3. Limmareds säteri. Kultiverad, stenig betesmark med glest ställda, mycket grova ekar. Tilltalande landskapsbild. 
4. Berg. Betesmark med mycket rik svampflora. (Jordstjärnan. 13 (1), sid 23-38, 1992.) 
5. Sällerås. Väster om Bragnum. Förekomst av större vattensalamander. Vacker ekhage. 
6. Boda. Betad kulle med terrasserade fornåkrar. Gullviva och nattviol.  
7. Ljungsarp. Askåker. Betad björkhage ner mot sjön. Backsippa.  
8. Hulared. Ryttersberg. Beteshagar. Fornåkrar.  
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Trollhättans kommun 

 

81:1 
Gräsviken 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Stor betydelse för friluftsliv. • Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 30 ha. Naturlig betesmark: 3,7 ha (12%). Åker: 20 ha (67%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunal naturvårdsplan. 

 
Vid en vik i Öresjös norra del ligger byn Gräsviken. 
Den omfattar tre gårdar varav två ligger inom miljön. 
Bebyggelsemiljön är mycket välbevarad med 
mangårdsbyggnader och ett flertal ekonomibyggnader, 
vilka tillsammans bildar en i det närmaste oskiftad 
bystruktur. 
Söder om gårdarna utbreder sig ett småkuperat 
odlingslandskap med åkrar, betad hagmark samt ett 
litet avsnitt med strandäng utmed sjön. Betesmarkerna 

är de kvarvarande delarna av ett tidigare mycket större 
hagmarksområde. 
Värdefulla inslag i kulturlandskapet är bevarade 
stenmurar samt fägatan som leder från 
gårdsbebyggelsen ner till betesmarken. På de flacka, 
gräsbevuxna stränderna bedrevs förr slåtter men 
numera hålls de öppna genom bete. Längs stranden 
finns spår efter en stenåldersboplats. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hullsjön är en av Västsveriges finaste fågellokaler. Den omgivande jordbruksslätten kataktäriseras av de utskiftade 
gårdarna.  
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81:2 
Hullsjön - Tunhem 

Urvalskriterier: • Typisk slättsjö med betade strandängar och omgivande slättlandskap. • Området är betydelsefullt för 
fågellivet (huvudsakligen Hullsjön). • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. •  Lång 
agrarhistorisk kontinuitet. • Mycket gamla och grova lövträd (Västra Tunhem). • Välbevarat skifteslandskap med 
karaktäristiska bebyggelselägen (kring Hullsjön). • Förekomst av hotade arter. 

Klassificering: 1-3 (N1 K1). 

Areal: 2825 ha. Naturlig slåttermark: 5 ha (0,2%). Naturlig betesmark: 40 ha (2%).  
Övrig betesmark: 111 ha (4%). Åker: 2000 ha (73%). 

Rödlistade arter: Gulärla (4), svarthalsad dopping (2), storspov (4), rapphöna (4), kornknarr (4), tornfalk (4), vaktel (2), 
årta (2), brun kärrhök (4).  

Lagskydd: Landskapsskydd, riksintresse K, riksintresse N, naturreservat, KML 2 kap. (fornlämningar), byggnadsminne, 
strandskydd.  

Referenser: Skötselplan för  naturreservatet Hullsjön. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
• Natur i Älvsborgs län. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av 
Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunal naturvårdsplan. 

 
Hullsjön och Tunhemsslätten är ett av länets bästa 
exempel på slättlandskap med stora kvalitéer såväl för 
naturvården som för kulturminnesvården. Dessutom 
erbjuder området en enastående landskapsbild med få 
motsvarigheter i landet. Landskapets stora 
skönhetsvärden betingas framförallt av kontrasten 
mellan den plana slätten och Hunnebergs branta 
klippstup. 
Västra Tunhem och Hullsjöbygden blev centrum under 
forntiden tack vare att det var gynnsamt att leva här. 
På de sanka markerna längs Göta älv och Hullsjön 
fanns bete till boskapen. De lättare jordarna nedanför 
Halle- och Hunneberg passade dåtidens bönder som 
brukade jorden med träårder. På berget fanns gott om 
jaktvilt och virke. 

Hullsjöns betydelse under förhistorisk tid belyses bl.a. 
av ett flertal stenåldersboplatser. Järnålderns 
gravplatser i form av stensättningar och högar 
återfinns i riklig mängd längs sjöns västra sida. 
Områdets betydelse har fortsatt in under medeltiden. 
Jordeboken upptar vid medeltidens slut hela 6 gårdar i 
Hullsjö. Bebyggelsen låg ursprungligen tätt gyttrad på 
Hullsjö bytomt, men i och med laga skiftet splittrades 
byn och gårdarna flyttade ut till sina nuvarande lägen 
på impediment i åkermarken. Som vindskydd 
planterades träd, vilka idag får gårdarna att framstå 
som gröna öar i landskapet. Till flera av gårdarna 
löper vackra alléer. Träden och gårdarnas lägen skapar 
ett speciellt mönster i landskapet, karaktäristiskt för 
utskiftade gårdar i slättbygd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hullsjö gamla kyrkplats ligger invid sjöns västra strand.  
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Hullsjön är att betrakta som länets kanske förnämsta 
fågelsjö. Sjön omges av vassar samt betade och 
slåtterhävdade mader. För att förbättra hävden av 
markerna runt sjön har omfattande 
restaureringsåtgärder genomförts under senare år På så 
vis har förutsättningarna för många känsliga 
våtmarksfåglar förbättrats. Drygt 230 fågelarter har 
observerats och antalet häckande arter är ca 70. Under 
vår och höst rastar stora mängder svanar, änder och 
vadare. Häckande arter som är beroende av de 
hävdade strandängarna är bl.a. storspov, 
enkelbeckasin, ängspiplärka och tofsvipa. Småfläckig 
sumphöna häckade troligen i sjön under 1990 och 
svarthalsad dopping har tidigare noterats. I 
omgivningarna kring sjön häckar tornfalk. Vid Nygård 
hördes spelande vaktel under häckningstid. Under 
1990 observerades också spelande dvärgbeckasin och 
dubbelbeckasin vid Hullsjön, vilket måste anses som 
en sensation. 

Landskapet vid den östra foten av Hunneberg kring 

västra Tunhems kyrka är utan tvekan en av landets 
mest värdefulla kulturmiljöer. Fornlämningarnas 
storlek och antal visar att området måste ha varit en av 
Västsveriges mest betydelsefulla platser redan under 
forntiden Man vågar anta att platsens funktion som 
bygdens centrum har en obruten tradition från forn-
tidens slut fram till 1800-talet. Huvuddelen av 
bebyggelsen är från 1700- och 1800-talen. 
Tillsammans utgör bebyggelsen inom området en 
utomordentligt väl bevarad helhet, där man kan få en 
mycket tydlig bild av den svenska landsbygdens 
utveckling och utseende före 1900-talet. I 
omgivningarna kring kyrkan och prästgården finns 
ekhagar med glest ställda, mycket grova ekar. Bland 
dessa kan man finna länets allra äldsta ekar. 
 
 
Landskapet kring Hullsjön och Västra Tunhem sträcker sig 
över två kommuner. Beskrivningen återges i sin helhet både 
under Vänersborgs och Trollhättans kommuner. 

 
 

 

81:3 
  Assarebo 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Odlingslandskap som genom sin 
öppenhet framhäver intressanta geologiska/naturgeografiska former. • Förekomst av naturliga fodermarker. • Märklig eller 
säregen beskaffenhet. 

Klassificering: 2 (N2 K2).  
Areal: 36 ha.  Naturlig betesmark: 8 ha (22%). Övrig betesmark 4 ha (11%). Åker: 16 ha (44%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse N, riksintresse F.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal naturvårdsplan. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 

Göta älvs stränder består vid Assarebo av höga brinkar 
utskurna i de leriga sedimenten. De branta 
betesmarkerna ner mot älven har ett säreget utseende 

med få motsvarigheter i landet. I betesmarkerna 
återfinns stundom en naturligt hävdgynnad flora med 
arter som darrgräs och jungfrulin. 

 
 

 

81:4 
Velanda säteri 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Stor betydelse för närrekreation. • Välbevarade 
fornlämningar/fornåkrar i öppet, exponerat läge. • Välbevarad säterimiljö med ekhagar och bebyggelse. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 75 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (1%). Övrig betesmark: 5 ha (7%). Åker: 50 ha (67%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • 
Kommunal naturvårdsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 

Kring Velanda säteri finns ett omväxlande landskap 
med oregelbundna åkrar omväxlande med "öar" av 
ekdungar. Bakom säteriet ligger en välbetad ekhage 
och en vacker parkanläggning med anlagda dammar. 
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Bebyggelsen på Velanda säteri med man- och fägård 
samt arbetarbostäder speglar 1800-talets 
byggnadstradition och sociala skiktning på en större 
gård. Velanda omnämns troligen första gången 1345, 

men lär då ha legat någon kilometer väster om 
nuvarande plats. Gravfältet från yngre järnåldern visar 
att området varit betydelsefullt långt tidigare. 

 
 

 

81:5 
Lerumsån - Visslaån 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • 
Välbevarade fornåkrar i öppet, exponerat läge. •  Åkrar med hotade åkerogräs.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 425 ha. Naturlig betesmark: 17 ha (4%). Övrig betesmark: 40 ha (9%). Åker: 225 ha (53%). 

Rödlistade arter: Råglosta (1), klätt (1), tornfalk(4).  

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan. • Länsstyrelsens 
lövskogsinventering.  

 

Mellan Visslaåns och Lerumsåns sammanflöden finns 
ett odlingslandskap med stora kvalitéer. Området är 
representativt för ett variationsrikt odlingslandskap 
som varit typiskt för stora delar av mellanbygden i 
landskapet öster om Göta älvdalen. Ett av de typiska 
dragen är de medelstora åkrarna avbrutna av 
hällmarkskullar, vilka tidigare i stor utsträckning 
utnyttjats för bete. Ett annat typiskt drag är 
betesmarkerna längs vattendragens sluttningar. 
Längs de bägge åarna finns flera fastigheter med 
mycket vackra och välbetade hagmarker, stundom 
avbrutna av mindre oregelbundna åkrar. 

Betesmarkerna hyser i många fall en fin, hävdgynnad 
flora med inslag av arter som brudbröd, ängshavre, 
kattfot och slåttergubbe. I betesmarken vid Björvadet 
finns fornåkrar. Området innehåller flera hagmarker 
som ej redovisats i hagmarksinventeringen. 
Det variationsrika odlingslandskapet med omväxlande 
öppna och halvöppna marker, ger förutsättningar för 
en representativ fågelfauna med t.ex. stenskvätta, 
buskskvätta, törnskata, hämpling och tornfalk. 
De hotade och mycket sällsynta åkerogräsen råglosta 
och klätt sås årligen med utsäde på fastigheten 
Öventorp. 

 
 

 

81:6 
Kuleskog 

Urvalskriterier: • Småskaligt odlingslandskap. • Representativt odlingslandskap för sent uppodlad skogsbygd. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 40 ha. Övrig betesmark: 5 ha (13%). Åker: 10 ha (25%). 

Referenser: • Kommunal naturvårdsplan.  

 

Kuleskog är en vidsträckt skogsallmänning i 
kommunens östra del. Kring Lindebacken, Östängen 
och Öjan har skogen karaktär av gammal, blädad 
bondeskog med luckor och olikåldrig skog.  

Vid Lindebacken lever fortfarande jordbruket. De 
långsmala åkrarna, upptagna ur gammal kärrmark, 
kantas av breda och djupa diken. Lindbacken är ett 

typiskt och välskött exempel på en sent uppodlad gård 
i en utmarksregion. 

På angränsande torp och gårdar är markerna mer 
stadda i igenväxning, men den småskaliga karaktären 
kan fortfarande skönjas och en del av den gamla 
ängsfloran lever kvar. 

 
 

 

 

 



 

209 

81:7 
Slumpån 

Urvalskriterier: • Välbevarade bebyggelsemiljöer med anknytning till jordbruket. • Mycket tilltalande landskapsbild som 
är beroende av fortsatt odling. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. •  Lång 
agrarhistorisk kontinuitet. • Genom bete väl exponerat och vackert ravinsystem.  
• Mycket gamla och grova lövträd (Kalltorp).  

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Klassificering: 2-3 (N3 K2). 

Areal: 2200 ha. Naturlig betesmark: 60 ha (3%). Övrig betesmark: 400 ha (18%).  
Åker: 1100 ha (50%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse K, riksintresse N, KML 4 kap. KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • 
Kommunal naturvårdsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 

Landskapet mellan Göta älv och Sjuntorp präglas i 
hög grad av Slumpån som skurit sig ner i de lösa 
lersedimenten och utbildat ett ravinlandskap med få 
motsvarigheter i landet. Ravinerna är mestadels 
betade, men omfattande kultivering och gödsling har 
slagit ut merparten av den naturliga ängsfloran. Det 
omgivande åkerlandskapet kataktäriseras av relativt 
stora åkrar avbrutna av enstaka, skogsklädda kullar. 
Sammantaget ger detta ett landskap med stora 
estetiska värden. 

Området som helhet utgör en förhistorisk 
centralbygd med anknytning till andra områden längs 
Götaälvdalen. Den tidiga betydelsen visas av det rika 
fornlämningsbeståndet i form av rösen och 

stensättningar från järn- och bronsålder. Området är 
också mycket rikt på fornåkrar. Fornlämningarna är 
mestadels belägna på skogsklädda kullar och mot 
kanterna av ravinerna. 

Landskapet är som bäst utvecklat och exponerat 
kring Torpa och Åsbräcka, där Slumpån mynnar i 
Göta älv. Ravinlandskapet kännetecknas av ett flertal 
större och mindre skredärr, av branta flodbrinkar och 
av vackert upptrampade klövdjurstigar. Även om 
betesmarkerna till övervägande del är tydligt 
påverkade av gödsling återfinns enstaka botaniskt 
intressanta partier med bl.a. backsmörblomma och 
backsmultron. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landskapsbild från Sjuntorp 1923. I förgrunden syns arbetarebostäder "egna hem" till Sjuntorps fabriker. I bakgrunden syns 
ravinlandskapet som då var betydligt mer välbetat än idag.  
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På höjden vid Åsbräcka ligger en kyrkby som på ett 
bra sätt avspeglar en äldre bystruktur runt en kyrka. 
Andra värdefulla bebyggelsemiljöer är bl.a. Torpa f.d. 
säteri och Flundrevalla gårdsmiljö. I hagmarkerna 
kring Järshögen och Flundrevalla återfinns lämningar i 
form järnåldersgravfält och fornåkrar. Förutom 
området kring Åsbräcka - Torpa skall även följande 

speciellt värdefulla miljöer nämnas: Rommele kyrkby 
med närmast oskiftad bystruktur. I miljön ingår bl.a. 
en av Sveriges största prästgårdar, vilken är uppförd 
1703. Bebyggelsemiljöer och odlingslandskap vid 
Gubbelunden. Kalltorps ekhage med grova 
sparbanksekar och förekomst av den hotade arten 
granspira. 
 

 

81:8 
  Koberg 

Urvalskriterier: • Välbevarat herrgårdslandskap. • Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 100 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (2%). Åker: 50 ha (50%). 

Lagskydd: Riksintresse K, strandskydd.  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • 
Kommunal naturvårdsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Trots omfattande granplanteringar i omgivningarna 
finns det kvar ett stycke odlingslandskap runt Kobergs 
gods. Miljön kring godset är tilltalande med ekskogar 

och en parkanläggning med alléer. Ner mot stranden 
finns ett litet stycke betad strandäng. 

 

 

81:9 
Dalens Ström - Lagmansered 

Urvalskriterier: • Välbevarad bebyggelsestruktur i form av arrendegårdar. • Välbevarade fornlämningar/ fornåkrar i öppet, 
exponerat läge (Lagmansered). • Småskaligt odlingslandskap med små åkrar och öppna diken (Dalen). • Stor betydelse för 
friluftsliv och rekreation.  

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 250 ha. Naturlig betesmark: 8,5 ha (3%). Övrig betesmark: 15 ha (6%). Åker: 130 ha (52%). 

Rödlistade arter: Klotgräs (4).  

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • 
Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunal naturvårdsplan. 

 
Ytterligare ett avsnitt av landskapet kring Kobergs 
gods som ännu förskonats från granplanteringar kan 
man finna mellan Dalen och Lagmansered. 
Jordbruksmarken består huvudsakligen av relativt 
stora åkrar. De röda stugorna som sätter sin prägel på 
landskapet är arrendegårdar, vilka samtliga tillhör 
Kobergs gods och har en enhetlig utformning.  
Vid Dalen är odlingslandskapet mera småskaligt. 
Kring gården finns välskötta marker med små åkrar, 
öppna diken och gallrade lövdungar. I strandkanten 

ner mot Dalens damm växer det sällsynta klotgräset. 
Omgivningarna kring Dalens ström är kulturhistoriskt 
intressanta med dammanläggningar, en gammal 
restaurerad kvarn samt äldre bebyggelse med rester av 
odlingsmark. Området är ett omtyckt utflyktsmål. 
Området kring Lagmansereds kyrka har också stora 
kvalitéer. Landskapsbilden präglas i hög grad av en 
stor hagmark med kulturhistoriska spår i form av resta 
stenar och fornåkrar. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Gräsviken 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 2,2 ha 
2 Edsäter 3 Blandlövhage 1,1 ha 
3 Jonstorp 2 Blandlövhage 4,8 ha 
4 N om Edsäter 3 Öppen hagmark 1,1 ha 
5 Svenäcker 3 Blandlövhage 7,8 ha 
6 Åkerström 2 Blandlövhage 16,75 ha 
7 Assarebo 2 Blandlövhage 8,5 ha 
8 Tranebo 9 Övriga naturtyper  
9 Velanda säteri 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 12,2 ha 
10 Lerumsån (Enered) 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
11 Visslaån-Lerumsån 2 Öppen hagmark 1,4 ha 
12 Björvadet 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,75 ha 
13 Tippekulle 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,6 ha 
14 Hullsjöns sydmader 2 Sötvattenstrandäng 34,7 ha 
   Hackslått 0,5 ha 
15 Malöga 2 Öppen hagmark 7,9 ha 
16 Hagaliden 3 Öppen hagmark 2,3 ha 
17 Lerumsån-Jutegården 3 Öppen hagmark 2,75 ha 
18 Håsten 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,8 ha 
19 Högarna 3 Blandlövhage 0,75 ha 
20 Västbjörke 3 Öppen hagmark 2 ha 
21 Hönsebo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,2 ha 
22 Ljungliden 3 Björkhage 2,25 ha 
23 Gården Sålebo 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,7 ha 
24 Bockhagen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,5 ha 
25 Strömstorp 3 Blandlövhage 2 ha 
26 Snippetorp 3 Öppen hagmark 3,2 ha 
27 Krösslätt 3 Björkhage 1,4 ha 
28 Kulehede 3 Blandlövhage 2,75 ha 
29 Koberg 3 Sötvattenstrandäng 2 ha 
30 Sjöhult 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,2 ha 
31 Boryd-Mullbobacken 2 Ekhage 7,5 ha 
32 Övre Snuggebo 3 Blandlövhage 0,9 ha 
33 Vasslättekärr 2 Öppen hagmark 1,9 ha 
34 Granslätt 3 Blandlövhage 3,25 ha 
35 Finneviken 2 Ekhage 2 ha 
36 Rågkvi 2 Öppen hagmark 3 ha 
37 Ängarna 3 Björkhage 1,5 ha 
   Ekhage 2,4 ha 
38 Upphärad 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,9 ha 
39 Frälsegården 2 Öppen hagmark 2,1 ha 
40 Dunevallen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,2 ha 
41 Tokebäcken 2 Öppen hagmark 3,9 ha 
42 Kalltorps ekhage 1 Öppen hagmark 11,3 ha 
43 Skattetorpet 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 9,8 ha 
44 Ängunneryr 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 5,1 ha 
45 Järshögen 3 Ekhage 1,15 ha 
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Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

23A Hullsjö Gravfält 
23B Hullsjö Klockemot Kyrkoruin 
28 Vårvik Gravfält 
61 Lagmansered Kyrkoruin 
89 Sjökullen Hällkista 
167 Ålstad Gravfält 
168 Ålstads högar Gravfält 
181 Skälsbo Domarringar 

 
 
 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Skälsbo. Igenväxande hagmarker. Naturvårdsplan. Trollhättans kommun 1992. 
2. Slumpåns mynning. Öppen hagmark. Naturvårdsplan. Trollhättans kommun 1992. 
3. Igenväxande kulturmarker med rik flora vid Grandalen. Naturvårdsplan. Trollhättans kommun 1992. 
4. Ekhage vid Karstorp. Naturvårdsplan. Trollhättans kommun 1992. 
5. Öppen betesmark vid Frälsegården. Naturvårdsplan. Trollhättans kommun 1992. 
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Ulricehamns kommun 

84:1 
Kärråkra 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. •  Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Värdefull byggnad i öppet 
landskap. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 90 ha. Naturlig betesmark: 5,5 ha (6%). Övrig betesmark: 20 ha (22%). Åker: 40 ha (44%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Kärråkra kyrka ligger på den södra delen av en smal 
rullstensås. Runt kyrkan finns backar och slänter med 
torrängsflora samt ett litet rikkärr. Markerna är för 
närvarande ohävdade, och den hävdgynnade floran 
håller på att försvinna.  

Mot norr sträcker sig en stor, delvis igenväxande 

hagmark, som är rik på fornåkrar och delvis hyser en 
betesflora med backtimjan, brudbröd, ormrot och 
darrgräs.  

De öppna markerna runt kyrkan är betydelsefulla för 
landskapsbilden, även om hävden idag är relativt svag i 
området. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kyrkoruinen vid Borstena, Södra Vånga (nästa sida). Teckningen gjord efter fotografi av J-E Gustavsson. 
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84:2 
S Vånga 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Lång agrarhistorisk 
kontinuitet. • Karaktäristiskt skifteslandskap med stort inslag av stenmurar. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 225 ha. Naturlig betesmark: 4,2 ha (2%). Övrig betesmark: 40 ha (18%). Åker: 130 ha (58%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 

 
Den östra delen av Södra Vånga jämte södra delen av 
Kärråkra och norra delen av Möne har tillsammans 
utgjort en centralbygd under forntiden. Den gamla 
kyrkoruinen vid Borstena bildar centrum i området.  

Landskapet kataktäriseras numera av små till 
medelstora åkrar och kultiverade betesmarker avbrutna 
av lövdungar och små åkerholmar. Markerna 
genomkorsas av ett stort antal stenmurar som troligen 
har sitt ursprung i skiftesreformernas uppodling.  

I området ligger två gravfält vars samband till den 
under medeltiden uppförda kyrkan är uppenbar. 
Gravfältet vid Mjälen är vackert beläget i en betad 
hagmark på en höjdrygg i landskapet. I området som 
helhet finns ett stort antal fornlämningar i form av 
rösen, stensättningar och domarringar. 

Vid Rosendal ligger en liten hagmark med små 
inslag av naturligt hävdgynnad flora. 

 

 

 
84:3 

Klacke 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker. 

Klassificering: 3 (N2). 

Areal: 75 ha. Naturlig betesmark: 11 ha (15%). Övrig betesmark: 10 ha (13%). Åker: 22 ha (29%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Mellan gårdarna Övre och Yttre Klacke finns flera 
ganska stora hagmarker. Dessa är delvis gödslade men 
hyser också en fin, hävdgynnad flora med arter som 

slåttergubbe, kattfot, jungfrulin, ormrot och 
slåtterfibbla. 

 

 

 
84:4 

Danstorp - Häljared 

Urvalskriterier: • Odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar. • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med 
äldre inslag. •  Rikt inslag av kultiverade betesmarker med "god" hagmarkskaraktär. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 160 ha. Övrig betesmark: 35 ha (22%). Åker: 65 ha (41%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

 
Längs vägen mellan Danstorp och Häljared utbreder 
sig ett småskaligt odlingslandskap med oregelbundna 
åkrar, vilka avbryts av ett stort antal odlingsrösen. 
Inom området finns rikligt med betesmarker, som 

visserligen är påverkade av gödsling, men där den 
steniga marken och inslaget av enbuskar och glest 
stående lövträd ändå skänker dem en god 
hagmarkskaraktär. 
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84:5 
  Målarp 

Urvalskriterier: • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Välhävdade hagmarker med rik, 
hävdgynnad flora. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 30 ha. Naturlig betesmark: 6 ha (20%). Övrig betesmark: 15 ha (50%). Åker: 1 ha (3%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Kring Målarp finns ett välbevarat, äldre 
odlingslandskap med stenmurar, odlingsrösen, äldre 
åkermark och hamlade träd. Norr om gården ligger en 
stor blandlövhage, som så sent som 1960 till stora 
delar hävdades genom lieslåtter. Den stora och 

variationsrika hagmarken hyser ett flertal 
hävdgynnade växter. På torr mark återfinns brudbröd, 
backtimjan, jungfrulin, slåtterfibbla, slåttergubbe och 
ormrot. I ett fuktigt avsnitt i den sydvästra delen växer 
slåtterblomma, kärrspira, loppstarr och ängsstarr. 

 
 

 

84:6 
Sölvarp - Skålarp 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Förekomst av välhävdade hagmarker 
med rik, hävdgynnad flora. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 150 ha. Naturlig betesmark: 9,5 ha (6%). Övrig betesmark: 15 ha (10%). Åker: 70 ha (47%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Lidans övre del slingrar fram genom skogsbygd i 
nordvästra delen av kommunen. Odlingslandskapet är 
småskaligt med stenmurar, små åkrar, betad skog, 
åkerholmar och hagmarksfragment.  

Längs ån ligger en rad gårdar, och på några platser 

har vattenkraften utnyttjats för kvarndrift. Vid Skålarp 
finns en gammal kvarndamm omgiven av lövskog, 
hagmark och fuktängar. Väster om Sölvarp ligger 
några betade hagmarker med bl.a. rikliga förekomster 
av slåtterblomma. 

 
 

 

84:7 
Trälunda 

Urvalskriterier: • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rikligt med naturliga fodermarker. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 125 ha. Naturlig betesmark: 10 ha (8%). Övrig betesmark: 25 ha (20%). Åker: 45 ha (36%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Gårdarna vid Trälunda ligger på en höjd norr om 
Viesjön. Miljön kring byn är välbevarad, och vissa 
delar av marken slås fortfarande med lie. I 
sluttningarna ner mot sjön är landskapet småskuret 
med åkrar, betesmarker och talrika stenmurar. Vissa 
av betesmarkerna hyser en fin, 

hävdgynnad flora med kattfot, brudbröd, backtimjan, 
slåttergubbe och svinrot. På de sanka, uppodlade 
maderna nere vid sjön finns betade fuktängar. I den 
betade skogen mellan Trälunda och Sjöarp återfinns 
många gamla åkerlappar som bildar små gläntor i 
skogen. 
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Stenig betesmark vid Trälunda. 
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84:8 
Ätradalen 

Urvalskriterier: • Mycket artrik flora. • Förekomst av hotade naturtyper, vegetationstyper och arter. • Mycket tilltalande 
landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Stor betydelse för friluftsliv och turism.  
• Rikligt med fornlämningar i öppet, exponerat läge. • Odlingslandskap som genom sin öppenhet framhäver intressanta 
naturgeografiska former. • Odlingslandskap där markanvändning och odlingsspår synnerligen väl belyser jordbrukets 
historiska utveckling. • Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Riklig förekomst av hagmarker och slåtterängar med rik och 
hävdgynnad flora. • Stora områden med fukt- och strandängar av stor betydelse för fågellivet. • Mycket biotoprikt 
odlingslandskap. • Marker med mycket lång kontinuitet i hävden.  
• Området har vetenskapligt intresse. • Rikligt med restaurerbara hagmarker, rikkärr och torrängsfragment. 

Klassificering: 1-3 (N1 K1). 

Areal: 3375 ha. Naturlig slåttermark: 6,5 ha (0,2 ha). Naturlig betesmark: 106 ha (3%).  
Övrig betesmark: 370 ha (11%). Åker: 1325 ha (39%). 

Rödlistade arter: Smalbladig lungört (2), vingvial (4), drakblomma (2).  

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), naturreservat, riksintresse K, riksintresse N, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kulturhistorisk redovisning inför 
översiktsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Torrängar och rikkärr i Ätradalen. • Rikkärr och örtrika fuktängar i 
Ulricehamns kommun.  

 
Ätradalen norr om Ulricehamn är en starkt markerad 
sprickdalgång. Där den är djupast nedskuren, närmast 
Ulricehamn, är dalsidorna branta och barrskogsklädda. 
Längre mot norr blir dalgången flackare med 

uppodlade eller lövskogsklädda dalsidor. Hela 
dalgången präglas av ett omväxlande 
jordbrukslandskap som bitvis har ålderdomlig prägel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Långsträckta grusåsar och små kullar sätter sin prägel på topografin i Ätradalen. Dessa marker har både en mycket 
intressant flora och är också historiskt intressanta eftersom mycket tyder på att just dessa lätta sandjordar odlades upp först 
av de tidiga kolonisatörerna i området.  
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Geologi 
Den senaste inlandsisen förde bort stora mängder 
lösmaterial ur dalgången, och när isen avsmälte för ca 
12 000 år sedan bildades den långa sjö som senare fått 
namnet Åsunden. I begynnelseskedet sträckte den sig 
ända upp till nuvarande Dalum. Efter istiden sjönk 
Åsundens yta. Ätran arbetade sig ner genom 
dalsedimenten till dagens nivå och en erosionsdal av 
växlande bredd bildades. Ätrans meandrande lopp med 
avsnörda korvsjöar på många ställen visade att en 
stabil fas hade inträtt. 

Dalbotten är uppfylld av sandiga issjösediment. 
Moränåsarna sätter sin prägel på topografin framför allt 
i den norra delen. Grusmaterialet i moränen är 
kalkhaltigt och har transporterats av inlandsisen från 
Falbygdens kambrosiluriska bergartserie.  
 
Flora och fauna 
Genom kalkinnehållet får åsarna, kullarna och 
terrassbrinkarna en artrik flora med ett stort inslag av 
sällsynta växter som drakblomma, trollsmultron, 
smalbladig lungört och vingvial. Dessutom 
förekommer backsippa, gullviva samt blodnäva och 
brudbröd i stor mängd. Den särpräglade vegetationen 
på de torra grusåsarna går ibland under benämningen 
"stäppartad torräng". Dessa grusåsar var troligen de 
första delar som odlades upp i dalgången någon gång 
för ca 4000 år sedan och de har sedan i många fall 
hållits kontinuerligt öppna fram till idag. 

Förekomsten av naturbetesmarker med lång 
kontinuitet i hävden är stor i dalgången. Större, 
sammanhängande hagmarker utmärker dalgångens 
västra sida mellan Dalum och Blidsberg. Längs Ätrans 
meanderlopp finns betade fuktiga mader, torrare 
raviner och terrassbrinkar med en värdefull flora. 
Rikkärr med förekomst av sällsynta växter förekommer 
i svackor intill grusåsar och som enstaka rikkärr 
utbildade i dödishålor. Utmed Ätrans meandrande lopp 
och vid korvsjöarna finns ofta strandkantskärr. För 
fågellivet viktiga sankängar och strandområden finns 
från Timmele norrut till länsgränsen. Vadare, änder, 
sångare och rovfåglar är rikt representerade. 

 
Historia 
Ätradalen torde vara ett av de fornlämningstätaste 
områdena i hela landet. Alla förhistoriens olika 
perioder är rikt representerade, och av 
fornlämningsbeståndet kan klart utläsas att hela 
Ätradalen varit kontinuerligt bebodd alltsedan 
bondestenålderns sista skede. Tydligt och pedagogiskt 
kan man också se den växlande markanvändningen 
under de olika perioderna. Mycket generellt kan man 
säga att stenåldersbefolkningen bodde nära ån, medan 
man under bronsåldern utnyttjade de högt belägna 
markområdena på båda sidor om ådalen. Järnåldern 
innebar ett expansionsskede då den mark som 
fortfarande odlas i ådalen togs i anspråk. I hela 
området finns fossil åkermark och stora arealer med 
röjningsrösen och odlingsterrasser, som ställvis kan 
vara stenskodda. Dessa ytor utnyttjas numera 
huvudsakligen som betesmark men vissa är 
igenplanterade. Det mest omfattande området med 
fornåkrar är beläget vid Ubbarp i Vist socken (se 
vidare område 35). Ett annat väl bevarat 

fornåkerssystemen, är beläget i öppna betesmarker 
strax öster om Kölaby. 

Ätradalen, i hela sin längd, har alltid varit en naturlig 
kommunikationsled och det är mycket troligt att de 
första människorna som invandrade efter istiden kom 
denna väg. Hålvägarna påvisar dalens betydelse i 
senare skeden av forntiden. 

Det första kända spåret av mänsklig aktivitet i 
området är en pilspets av flinta från Knätte socken 
(Ätrans norra lopp) daterad till omkring 8 000 f. Kr. 
Så tidigt fanns ingen stadigvarande befolkning utan 
pilen har använts av ett kringströvande fångstfolk.  

Från yngre stenåldern (neolitikum) har ett antal 
boplatser registrerats och gravar (hällkistor) finns i alla 
socknarna i området. Ett stort antal lösfynd, i första 
hand yxor, har också gjorts. Man kan av detta dra 
slutsatsen att det fanns en fast befolkning redan under 
yngre stenåldern. Bronsåldern är rikt representerad 
med många rösen, av vilka en del är av avsevärd 
storlek. Länets största röse "Högsberget", med en dia-
meter av 43 m. finns vid Björnarp i Blidsbergs socken. 
Bronsålderns lämningar representeras också av 
hällristningar. 

Stensättningen var den vanligaste gravformen under 
äldre järnåldern och förekommer i ådalgången både 
solitärt och i gravfält. De ensamliggande 
stensättningarna är alltid belägna i höjdlägen och ofta 
på åkerimpediment. Utmärkande för Ätradalen är stråk 
med rösen och stensättningar. Inte sällan har 
anläggningarna monumental karaktär och är belägna på 
krön och avsatser med milsvid utsikt. Ett sådant stråk 
av rösen och röseliknande stensättningar utbreder sig 
från Konungarör i Brunn, över Torlunda, Ek och Yttre 
Vång i Timmele, Övre Vång, Silarp och Vedåsla i 
Dalum via Björnarp till Humla i socknen med samma 
namn. 

Den yngre järnålderns gravformer: domarringar, 
skeppssättningar, resta stenar och högar finns i hela 
området. Den senare gravformen - högen - är framför 
allt företrädd i gravfält. Ett 5O-tal höggravfält med 
över 700 enskilda anläggningar är registrerade i detta 
område. 

Fjorton runstenar finns inom området. De flesta står 
nu på kyrkogårdar, och endast en enda tycks stå på 
ursprunglig plats utmed den urgamla ridvägen. Varje 
socken har ursprungligen haft åtminstone en runsten. 

Ätradalen har administrativt tillhört Redvägs härad 
och innehåller åtta socknar inklusive Ulricehamn. Före 
reformationen fanns ytterligare två. Tre kyrkor är 
byggda under medeltiden medan de övriga är 
nyuppförda på 1800-talet. Nästan alla kyrkorna ligger i 
anslutning till ett bygravfält från yngre järnåldern, 
vilket visar att befolkningen efter kristendomens 
införande fortsatte att gravlägga sina anhöriga på nära 
nog samma plats som deras hedniska förfäder vilade 
sedan generationer tillbaka. 
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Vid kyrkbyarna växte efter hand upp handels- och 
marknadsplatser, på samma platser där vi numera ser 
moderna tätorter. Under medeltidens expansionsskede 
bebyggdes dalsidorna och även höjdpartierna på båda 
sidorna av ådalen. Utgårdar anlades. Säteribildning 

förekom under 15-1600-talen om än i blygsam 
omfattning i jämförelse med andra landskap. Områdets 
karaktär av gränsbygd och kommunikationsled mellan 
Sverige och Danmark avspeglas i anläggandet av 
Ulricehamns stad samt ett antal nu raserade borgar.  

 
 

 

84:9 
Ormestorp 

Urvalskriterier: •  Rikt inslag av slåtterängar. 

Klassificering: 2 (N1 K2). 

Areal: 13 ha. Naturlig slåttermark: 1,2 ha (9%). Naturlig betesmark: 2 ha (15%). Åker: 7 ha (54%). 

Rödlistade arter: Fältgentiana (4).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

• Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 

 
Ormestorp är en liten gård som ligger omgiven av 
skogsmark, öster om Ätradalen. Vid ett hastigt besök 
kan man lätt få uppfattningen att odlingslandskapet 
inte nämnvärt skiljer sig från många andra smågårdar i 
skogsbygd i länet. Här finns åker och betesmarker, 

omgivna av sten murar och skog. Vid en närmare 
betraktelse upptäcker man dock att i kanten av åkrarna 
återfinns ett flertal mindre slåtterängar. Ängarna har 
en flora som är representativ för kontinuerligt slagen 
hackslåttmark på mager morän.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ormrot växer i hackslåttmarkerna vid Ormestorp. 
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84:10 
Kölingared 

Urvalskriterier: • Välbevarat herrgårdslandskap. • Rikligt med naturliga fodermarker.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 200 ha. Naturlig betesmark: 16 ha (8%). Övrig betesmark: 35 ha (18%). Åker: 50 ha (25%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 

 
Runt herrgården Kölingsholm finns ett vidsträckt och 
varierat hagmarksområde. En mosaik av små och 
oregelbundna åkrar med stora odlingsrösen och 
stenmurar bidrar till att ge området ett tilltalande 
intryck och förstärker det kulturhistoriska värdet. 
Gamla vidkroniga ekar tillsammans med flera andra 
trädslag återfinns i det delvis glesa trädskiktet. Bitvis 
övergår hagmarken i ren lövskog, men huvuddelen är 
röjd och gallrad i syfte att utveckla och återskapa 
hagmarkskaraktären.  

I miljön kring herrgården ingår också grova och 
vackra vårdträd samt två vällagda stenmurar som 
kantar vägen. 

Söderut längs Tidan finns mindre, betade 
fuktängsavsnitt, och vid Stockarp och Stensered ligger 
ytterligare hagmarker. Landskapet längs sjön är 
tilltalande med steniga betesmarker och stora 
odlingsrösen. Vid Stensered finns också flera 
välbevarade, små torpstugor. 

 
 

 

84:11 
Brängesås 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker. • Småskaligt äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig slåttermark: 0,2 ha (1%). Naturlig betesmark: 3 ha (12%).  
Övrig betesmark: 7 ha (28%). Åker: 10 ha (40%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  
• Jordstjärnan, 13(1), sid 23-38, 1992.  

 
 
 
 
 
 
 

Som en kontrast mot de otaliga granplanteringarna 
norr om sjön Brängen känns de öppna gläntorna kring 
Brängesås befriande. Det variationsrika 
odlingslandskapet med sina små åkerlappar och 
välhävdade björkhagar utgör ett exempel på en idag 
försvinnande landskapstyp där kornas bete också 
bidrar till att ge skogsmarken ett ljusare och mer 
tilltalande intryck än omgivningarnas täta granskog 
och planteringar.  

Vid Lyckorna återfinns ett mindre hackslåttfragment 
mellan de små åkermarkerna. Floran är rik med arter 
som darrgräs, slåttergubbe, slåtterfibbla, ormrot m.fl. 

Vägkanten vid Brängesås hyser en mycket rik 
svampflora, typisk för gamla vägkanter som ej utsatts 
för större påverkan under mycket lång tid. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darrgräs 
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84:12 
   Vråna 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Rikligt med naturliga fodermarker. • 
Rikligt med små brukade åkermarker. • Förekomst av hotad naturtyp och art. 

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 15 ha. Naturlig slåttermark: 1,4 ha (3%). Naturlig betesmark: 6 ha (40%). Åker: 4 ha (27%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  
• Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. • Jordstjärnan, 13(1), sid 23-38, 1992. 

 
Den lilla gården Vråna ligger ensligt belägen i 
skogsbygderna i kommunens nordöstra delar. Det 
småskaliga odlingslandskapet utgör ett stycke levande 
historia. Här används fortfarande hästen och lien i 
jordbruket. Vi kan få en uppfattning om hur 
landskapet en gång har gestaltat sig kring torp och 
smågårdar i länet.  

Det finns tiotusentals torp och smågårdar i 
skogsbygderna runt om i länet. På de flesta av dessa 
har de forna ängsmarkerna buskat igen till en tät 
lövskog. Om några odlingsmarker finns kvar är det 
oftast åkermark som odlas som vall eller betas. Det är 
ovanligt att man fortfarande odlar spannmål på de små 
åkerplättarna, vilket är fallet vid Vråna. Vid Vråna 
bedrivs också fortfarande hackslått, d.v.s. lieslåtter av 
de steniga och magra moränmarker som aldrig odlats 
upp till åker. Dessa hackslåttmarker överensstämmer 
såväl utseendemässigt som innehållmässigt med hur 
hackslåttmarkerna en gång gestaltat sig på torp och 
smågårdar i skogs- och mellanbygd. Här växer 
slåttergubbe, backtimjan, sommarfibbla, ormrot, kattfot 
och slåtterfibbla, alla typiska arter för slåtterängar på 
stenig morän. De slagna vägrenarna hyser en rik flora 
av svampar ur släktet Inocybe (trådingar). 

Den som idag fortfarande brukar dessa marker gör 
det troligen på grund av en ovilja att se landskapet 
växa igen. En inställning som varit förhärskande under 
brukargenerationer. Bonden har alltid vetat att det är 
mycket svårt att få tillbaka marker som lämnats till 
igenväxning. Därför brukade man ofta förr mer än vad 
som behövdes för den årliga hushållningen, för att på 
så vis ha mark i reserv om det skulle behövas. 

Hackslåttmarkerna är en del av det gamla 
odlingslandskapet som fortfarande finns bevarat vid 
Vråna. De små odlade åkrarna är en annan del. 
Stenmurarna, trägärdesgårdarna, odlingsrösena, de 
vackra hagmarkerna, de hamlade träden och 
bebyggelsen är ytterligare delar i den helhet som kan 
ge oss en bild av ett idag försvinnade landskap. Det är 
viktigt att förstå att om vi idag tilllåter att Vråna och ett 
tiotal liknande gårdar runt om i länet får försvinna, så 
förlorar vi inte bara alla de sällsynta växter som är 
knutna hit, vi förlorar också möjligheten att i 
verkligheten få uppleva det landskap som våra förfäder 
skapade och levde med. Om vi vill bevara dessa pärlor 
till framtiden, vilket borde vara en självklarhet, måste 
vi också ta tillvara den kunskap om brukartraditioner 
som fortfarande finns kvar hos många äldre bönder. 
 

 
84:13 

   Hällstad 

Urvalskriterier: • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
• Välbevarade fornlämningar i öppet, exponerat läge. •  Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 2-3 (N3 K2). 

Areal: 685 ha. Naturlig betesmark: 19 ha (3%). Övrig betesmark: 80 ha (12%). Åker: 250 ha (36%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan.• Rikkärr 
och örtrika fuktängar i Ulricehamns kommun. 

 
Längs vägen mellan Hällstad och Väby utbreder sig ett 
variationsrikt, småkuperat odlingslandskap med åkrar, 
gallrade åkerholmar, steniga betesmarker och 
stenmurar. Här och var ligger hagmarker med relativt 
opåverkad flora. Det förekommer blandlövhagar, 
öppen hagmark, en betad strandäng och ett litet 

rikkärr. Det senare ligger vid Pjukarp, där 
återupptagen slåtterhävd vore önskvärd för att den rika 
floran inte skall försvinna. Den lilla strandängen som 
ligger vid Lilla Björken är mycket välhävdad, och här 
återfinns kalkgynnade arter som t.ex. rosettjungfrulin 
och gräsull. 
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Gräsull. 
 
Vid Väby ligger ett antal fornlämningar på kullar 

eller som rösen i åkrarna. Här står också en runsten. 
Öster om vägen ligger ett flertal fornlämningar längs 
några betade grusåsar. Gravtyperna i kombination med 
otaliga lösfynd återspeglar en obruten bosättning 

alltsedan stenåldern. Runstenen ger en antydan om att 
centrum för bygden under järnålderns senare del var 
Väby, vilket Väby forna kyrka (övergiven under 1500-
talet) också vittnar om. 

 
 

 

84:14 
Odlingslandskap söder om Lönern 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Mycket tilltalande 
landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Rikligt med naturliga fodermarker. • Lövskogsrikt odlingslandskap. 

Klassificering: 2-3 (N2 K2). 

Areal: 235 ha. Naturlig betesmark: 25 ha (11%). Övrig betesmark: 30 ha (13%). Åker: 85 ha (36%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. • Rikkärr och örtrika fuktängar i Ulricehamns kommun. 

 
Landskapet längs sjön Lönerns sydsida är mycket 
vackert med lövskogar och kulturmarker. Kring 
Ingared i den norra delen finns steniga betesmarker 
omväxlande med åkrar i sluttningen ner mot sjön. 
Betesmarkerna hyser en hävdgynnad flora med bl.a. 
slåttergubbe, backtimjan och jungfrulin. Väster om 
dessa betesmarker finns en igenväxande hagmark med 
fornåkrar och gravar i form av rösen och 
stensättningar. 

Enligt tradition har avrättningar skett på Galgbacken 
inom området. 

På strandremsan norr om landsvägen ligger Ingareds 
ödekyrkogård samt en domarring och ett röse. 

I den sydvästra delen finns stora, delvis gallrade och 
betade lövskogar samt en större, öppen hagmark i 
sluttningen ner mot sjön. Längre upp på höjderna 
ligger gården Lillås, som omges av fina, betade hagar. 
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84:15 
  Åstorp 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 185 ha. Naturlig betesmark: 5 ha (3%). Övrig betesmark: 50 ha (45%). Åker: 40 ha (22%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Längs Stora Björkens västsida finns en rad gårdar med 
småskaliga odlingsmarker. Tyvärr är hävden relativt 
dålig och igenväxning pågår på flera håll. Landskapet 
som helhet är kanske bäst bevarat vid Åstorp där 
vackra lövträdsbevuxna hagmarker avbryts av små 

åkrar. Floran i hagmarkerna är dock trivial.  
Vid Djupedal finns några torra, steniga betesmarker, 

som innan betesdriften upphörde kunde räknas bland 
de vackrare hagmarkerna i kommunen, med bl.a. 
väldiga kuddar av backtimjan.  

 

 

84:16 
Brunstorp - Snugge 

Urvalskriterier: • Förekomst av hagmarker med rik, hävdgynnad flora. •  Rikt inslag av kultiverade betesmarker med 
"god" hagmarkskaraktär. •  Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de 
hävdade jordbruksmarkerna. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 150 ha. Naturlig betesmark: 5,5 ha (4%). Övrig betesmark: 40 ha (27%). Åker: 55 ha (37%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 

 
Kring Snugge och Brunstorp är det öppna landskapet 
småkuperat och omgivet av skog. Odlingsmarkerna 
uppvisar en mosaik av betesmarker och åkrar, som 
oftast avgränsas av stenmurar. Betesmarkerna är i 
många fall gödslade även om de utseendemässigt i 
många stycken överensstämmer med hagmark. På 
några ställen växer en mera opåverkad och delvis 

kalkgynnad flora. Ängsstarr, slåtterfibbla, backtimjan, 
ormrot, majviva, rosettjungfrulin och slåtterblomma är 
några av de växter som återfinns här. Vid Rönnekullen 
ligger en fin hagmark med flera fornlämningar. 
Omgivningarna är också rika på fornlämningar, varav 
flertalet ligger i igenväxande hagmark eller i 
skogsmark. 

 

 

84:17 
Yttre Vång 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. •  Lång agrarhistorisk 
kontinuitet. •  Rikt inslag av kultiverade betesmarker med "god" hagmarkskaraktär. 

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 135 ha. Naturlig betesmark: 4,5 ha (3%). Övrig betesmark: 25 ha (19%). Åker: 70 ha (52%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K.  

Referenser:  • Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i 
Älvsborgs län.  

 
Byn Yttre Vång ligger högt på den välvda 

höjdsträckning som bildar Ätradalens västra sida. Här 
öppnar sig skogslandskapet, med åkrar och steniga 
betesmarker, runt ett tiotal gårdar med varierad och väl 
bibehållen bebyggelse. Några av gårdarna är 
fortfarande belägna på den gamla bytomten, medan 
andra har flyttats i samband med laga skiftet. 
Stenmurarna inom området kan troligen ses som ett 
resultat av uppodling i samband med skiftena, medan 
de steniga betesmarkerna med inslag av odlingsrösen 

kan tolkas som ett mera ursprungligt drag. 
Betesmarkerna är i de flesta fallen påverkade av 
kvävegödsling, men det glesa trädskiktet med enstaka 
lövträd i kombination med den steniga marken skänker 
dem ändå en god hagmarkskaraktär. Inom mindre delar 
återfinns också hagmarker med mer opåverkad flora.  

Området är rikt på fornlämningar från järnåldern och 
har under förhistorisk tid sannolikt utgjort en mindre 
centralbygd. Stenålder och bronsålder är rikt företrädda 
i det närbelägna Övre Vång, och det förefaller mycket 
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troligt att befolkningen bröt ny mark vid Yttre Vång 
under järnålderns inträde. 

Nära platsen för den kyrka som övergavs vid tiden 
för reformationen finns ett höggravfält från vikingatid, 

vilket visar på den förhärskande seden att man efter 
kristendomens införande fortsatte att begrava de döda 
på en kyrkogård som nära nog var en direkt 
fortsättning på hedendomens bygravfält. 

 

 

84:18 
  Äspås 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Rikligt med naturliga fodermarker. • 
Små brukade åkermarker. • Stor betydelse för friluftsliv.  

Klassificering: 3 (N3). 

Areal: 30 ha. Övrig betesmark: 13 ha (43%). Åker: 11 ha (37%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering (komplettering).  

 
Äspås ligger omgivet av barrskog i ett vackert kuperat 
landskap på höjderna öster om Ätradalen. 
Odlingslandskapet utgörs av betade hagmarker med en 
fin, hävdgynnad flora, omväxlande med små, brukade 

åkerlappar. Stenmurar och odlingsrösen utgör andra 
inslag. Genom området löper en vandringsled. 

 

 

 

84:19 
Hössnadalen 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Förekomst av hotade arter. • Mycket artrik flora. • Förekomst av 
hotade naturtyper. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Stort och historiskt värdefullt 
fornåkersområde i öppet och exponerat läge. • Odlingslandskap där markanvändning och odlingsspår synnerligen väl 
belyser jordbrukets historiska utveckling. •  Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Riklig förekomst av naturliga fodermarker 
med rik och hävdgynnad flora. • Stort område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet. • Viktig 
rastplats för flyttfågelsträcket.  
• Mycket biotoprikt odlingslandskap. 

Klassificering: 1-2 (N1 K1). 

Areal: 1550 ha. Naturlig slåttermark: 5,5 ha (0,4%). Naturlig betesmark: 26,5 ha (2%).  
Övrig betesmark: 175 ha (12%). Åker: 865 ha (56%). 

Rödlistade arter: Drakblomma (2), smalbladig lungört (2), Gyalecta ulmi (4), gulärla (4), storspov (4), kornknarr (4), 
vingvial (4).  

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K, naturreservat, riksintresse N, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan.• Torrängar oc h rikkärr i Ätradalen. • Rikkärr och örtrika fuktängar i 
Ulricehamns kommnun. 

 
Hössnadalen är högt belägen och utgör upp-
rinningsområde för Ätran. Från Hössna och norrut till 
Vinsarp är dalgången bred och flack. Dalbotten, som 
täcks av issjösediment, har tidigare varit madmark, 
men har nu till största delen utdikats och uppodlats. 
Dalsidorna täcks av morän och issjösediment, och 
längs dalens västra sida ringlar en rullstensås som 
antar formen av 

kullar. Utmed dalsidorna ligger gårdsbebyggelsen 
omgiven av lövträd och steniga hagmarker. Moränen 
och gruset är kalkhaltigt och har skapat förutsättningar 
för en ovanligt artrik flora med många sällsyntheter. 
Från högt belägna platser har man vidsträckta 
utblickar över det mosaikartade och välskötta 
kulturlandskapet. 
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Flora och fauna 
Dalgångens största botaniska värden är knutna till 
torrängarna, fuktängarna och de soligena rikärren. 
Söder om Knätte kyrka finns ett flertal markanta 
åskullar i åkerlandskapet. Två av de mest 
karakteristiska är naturreservat, och torrängarna med 
stäppängsvegetation hävdas här årligen med slåtter. 
Till åskullarnas särpräglade vegetation hör 
drakblomma, smalbladig lungört, krissla, 
trollsmultron, ängsvide samt rikligt med backsippa. 
Väster och söder om åskullarna finns fuktängar och 
rikkärr. Fuktängen närmast Knätte kyrka äger en rik 
vegetation av fjällskära, majviva och ängsnycklar. 
Rikkärren längre söderut nedanför Lund, utgörs av 
källkärr med förekomst av fjällskära, kärrviol, samt ett 
flertal typiska rikkärrsmossor. 

Söder om Hössna kyrka finns en koncentration av 
odikade källkärr och fuktängar. I kärren växer rikligt 
med axag, kärrknipprot, majviva, rosettjungfrulin och 
näbbstarr. Det finaste kärret ligger i betesmarkerna 
sydost om prästgården. Här finns de flesta av 
Ätradalens rikkärrs- och kalkfuktängsarter 
representerade. Söder om kärret vidtar ett vidsträckt 
beteslandskap med terrasserade fornåkrar. Här finns 
också ett par 

ensamliggande stensättningar samt en 200 m lång 
hålväg. Området har stora skönhetsvärden, och det 
förhistoriska kulturlandskapet framträder storslaget. 
Området är ett ypperligt pedagogiskt exempel på hur 
odling, bosättning och vägar kunde gestalta sig under 
förhistorisk tid.  

I bäckdalgången mellan Oset och Önnarp finns på 
södra sidan en högörtsfuktäng som delvis har 
restaurerats och avsatts som naturreservat. Fuktängen 
hävdas genom årlig slåtter. Vegetationen är frodig med 
midsommarblomster, älgört och brudborste. Till 
områdets rariteter hör kåltistel och fjällskära. De 
igenvuxna delarna av dalgången domineras av gråal, 
björk och sälg. Denna del av Ätrans källflöde har en rik 
förekomst av flodpärlmussla. 

Kring byarna Köpmanstorp och Långsered finns 
välhävdade och vackra naturbetesmarker. I 
hagmarkerna står grova solitärer av ek, ask, alm och 
sälg. Askarna har rik påväxt av lavar med bl.a. lunglav. 
I sluttningen mellan Rosenlund och Långsered finns 
betade marker med bl.a. förekomst av fjällskära. Över 
hela området påträffas fornåkrar med tydliga 
terrasskanter samt stenmurar och odlingsrösen. Bland 
fornlämningarna dominerar rösen och stensättningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hössnadalen. Dalens botten utgörs av relativt sent uppodlade madmarker. Dessa fuktiga marker med öppna diken är av stor 
betydelse för fågellivet. 
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Ner mot Vinsarpasjön finns stora områden med 
igenväxande mader och fuktängar som även fortsätter 
söder om landsvägen vidare mot Böne. Delar av de 
forna maderna är igenväxta med sumplövskog 
bestående av klibbal, gråal och olika Salix-arter. 
Längre söderut har de fuktiga markerna istället odlats 
upp till åker. Maderna och fuktängarna är 
betydelsefulla för fågellivet. I de ohävdade delarna är 
återupptaget bete eller slåtter önskvärt från 
naturvårdssynpunkt. Inom området har häckning 
noterats för bl.a. storspov, enkelbeckasin och gulärla. 
Dessutom har kornknarr noterats. Området är attraktivt 
för rovfåglar med bl.a. rastande fjällvråk och blå 
kärrhök. Vinsarpssjön nyttjas som rastplats av sjöfågel, 
bland annat har bläsand, brunand och 
svarthakedopping noterats. 

 
Historia 
Landskapet kring Hössnadalen belyser på ett 
pedagogiskt sätt en lång, historisk utveckling. De 
sandiga gruskullarna utgör de tidigaste jordbrukarnas 
odlingsmarker. På moränmarkerna uppe på 
dalsidornas sluttningar finner vi spår efter järnålderns 
åkrar, och inom samma områden återfinns flera av 
dagens bybildningar. Kyrkorna visar att områdets 
betydelse fortsatt under medeltiden. Slutligen belyser 
den flacka, uppodlade dalbottnen den omfattande 
uppodling av madmarker som skedde under 1800-
talet. 

Från historisk synpunkt tilldrar sig områdena kring 
Vinsarps säteri ett särskilt intresse. Säteriet är 
naturskönt beläget vid SV stranden av Vinsarpasjön. 
Förste kände godsherre var riksrådet Ambiörn "till 
Vinzatorp" omkring år 1225. Gården låg ursprungligen 
vid östra sidan av sjön i Böne socken, men flyttades till 
sin nuvarande plats "vid pass 1471". I samband härmed 
uppfördes ett fast stenhus: "Vinsarps torn". Huset är 
byggt på en valvslagen källarvåning och har ovanpå 
denna en huvudvåning med riddarsal. 1671 uppfördes 
den nuvarande säteribyggnaden efter ritningar av Erik 
Dahlberg och i tidstypisk arkitektur. "Vinsarps torn", 
säteribyggnaden och övriga byggnader omges av en 
välanlagd och välskött parkanläggning. 

Söder om säteriet, i sluttningarna ner mot 
Vinsarpssjön, utbreder sig ett tilltalande beteslandskap 
med glest ställda lövträd. Fornåkrar med sina 
karaktäristiska odlingsrösen och terrasser förekommer 
inom stora delar av detta område, som en indikation på 
en trakt som varit bebyggd under förhistorisk tid. 
Fornåkrarnas areal är osedvanligt stor, men trots detta - 
efter tolkning av fornlämningsbeståndet - tycks inte 
någon större befolkning ha levt här under forntiden och 
bebyggelseexpansionen synes ha upphört vid 
järnålderns inledning för att återuppstå under 
medeltiden. Såväl fasta fornlämningar som lösfynd 
tyder på att den första bebyggelsen skedde under yngre 
stenåldern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I sluttningarna ner mot Vinsarpssjön utbreder sig ett beteslandskap rikt på historiska odlingsspår. 
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84:20 
   Nåtared 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturlig fodermark. • Tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 100 ha. Övrig betesmark: 20 ha (20 %).  Åker: 28 ha ( 28 %). 

Rödlistade arter: Granspira (4). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Byn Nåtared ligger mycket vackert på en ås norr om 
Knätte. Gårdarna ligger på åskrönet och omges av ett 
omväxlande odlingslandskap med åkermark, 
hagmarker och lövskogsdungar. I områdets centrala 

del finns en mycket välhävdad, hästbetad, enbuskrik 
hagmark. I övriga hagmarker är hävden svag, och en 
successiv igenväxning pågår.  

 

 

 
84:21 

Marbohemmet 

Urvalskriterier: •  Rikt inslag av slåtterängar. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. 

Klassificering: 1 (N2 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig slåttermark: 1,25 ha (5%). Naturlig betesmark: 3 ha (12%).  
Övrig betesmark: 2 ha (8%). Åker: 12 ha (48%). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Marbohemmet ligger vackert utmed sjön Jogens västra 
strand. Kring gården finns små smala åkrar, 
omväxlande med björkbevuxna grusåsar och kullar. 
Åsbildningarna är en del av den stora 
Ambjörnarpsåsen som fortsätter ner till Liared. 

Grusåsarna hävdas till stor del genom lieslåtter, och 
hävden förstärker åsarnas rundade former. På de torra 
slåttermarkerna återfinns en örtrik ängshavretorräng 
med slåtterfibbla, darrgräs, ängshavre, gullviva och 
väddklint. 

 
 

 

84:22 
Askåsen - Hulegärde 

Urvalskriterier: • Förekomst av välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Mycket tilltalande landskapsbild som 
är beroende av fortsatt odling. • Förekomst av hotad naturtyp. •  Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 60 ha. Naturlig slåttermark: 0,75 ha (1%). Naturlig betesmark: 5 ha (8%).  
Övrig betesmark: 20 ha (33%). Åker: 15 ha (25%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 

 
Odlingsmarkerna kring Askåsen består av fårbetad 
åkermark och en öppen hagmark i den branta 
sluttningen ner mot sjön Brängen. Hagmarken har en 

artrik, hävdgynnad flora med bl.a. jungfrulin, darrgräs, 
sommarfibbla och ormrot.
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Välbetad hagmark vid Hulegärde. 
 

Askåsen är ett passande namn på denna lilla gård 
som ligger högt och med fin utsikt över sjön. Vid 
husen står två nyhamlade askar, och i  
sluttningen öster om skogen finns en lövskog med 
stort inslag av askar. Skogen är uppvuxen på gammal 
ängsmark och innehåller också några små, övergivna 
åkerlappar. Lövskogen utgör gräns mot gården 
Hulegärde i sydväst. Vid Hulegärde återfinns en liten 
hackslått där det växer en stor och grov hamlad ask. I 
fältskiktet finner man en svinrotäng med darrgräs, 

ängsstarr, loppstarr och ormrot. Närmare sjön ligger en 
hagmark som tillhör kommunens allra vackraste. Den 
utgör ett mycket gott exempel på hur den svenska 
hagmarken såg ut under en tid då igenväxning ännu 
inte var ett allmänt begrepp. Ett fåtal grova och glest 
stående björkar pryder denna småkuperade hagmark 
vid sjöns strand. Ur den kortsnaggade grässvålen 
sticker slåttergubbarna upp i hundratal tillsammans 
med flera andra örter, typiska för välbetade marker. 

 

 
84:23 

Krösebacken 

Urvalskriterier: • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med 
välbevarad helhet. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 12 ha. Naturlig slåttermark: 0,3 ha (2,5%). Naturlig betesmark: 4 ha (33%). Åker: 7 ha (58%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Krösebacken är en liten skogsgård i den östra del av 
kommunen. Landskapet kring gården kataktäriseras av 
vackra och välhävdade hagmarker med ett glest 
trädskikt omväxlande med små åkrar. Områdets värde 
betingas framförallt av den stora andelen välhävdad 

hagmark med fin, hävdgynnad flora, men miljön 
innehåller också odlingsrösen, stenmurar och betad 
skog. Invid vägen finns dessutom ett liten lieslagen 
hackslåttäng. 
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84:24 
   Härna 

Urvalskriterier: • Välbevarade fornlämningar/fornåkrar i öppet, exponerat läge. •  Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Stor 
betydelse för fågellivet. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 275 ha. Naturlig betesmark: 2,5 ha (1%) Övrig betesmark: 25 ha (9%). Åker: 125 ha (45%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser:  • Natur i Älvsborgs län. • Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan.• Rikkärr och örtrika fuktängar i 
Ulricehamns kommun. 

 
Landskapet kring Härna är relativt typiskt för stora 
delar av mellanbygden i den södra länsdelen. 
Odlingsmarkerna består huvudsakligen av åker och 
vall, vilka avgränsas av raka stenmurar. Större delen 
av de forna ängsmarkerna har växt igen eller har odlats 
upp till åker i samband med skiftesreformerna. 

Området har dock lång historisk kontinuitet. Under 
stenåldern var Viskan betydligt större och stridare. 
Söder om kyrkbyn fanns en utbildad sjö vid vars 
stränder en stenåldersbefolkning var bosatt, vilket bl.a. 
framgår av ett antal lösfynd av flinta. Under 
bronsåldern flyttade man högre upp och bosatte sig på 
höjdryggen. Genom gravtyperna kan man konstatera en 
kontinuerlig bosättning i området sedan dess.  

Huvuddelen av de förhistoriska odlingsspåren i form 
av odlingsrösen och fornåkrar återfinns idag i 
skogsmark. På en åkerholme i områdets norra del 
ligger ett stort gravröse, den så kallade Kungshögen, 
tillsammans med runstenen Kungsstenen. 

Den forna, stora sjön har idag ersatts av de tre 
mindre sjöarna Örsjön, Gärdsjön och Agnsjön, vilka 
har förbindelse med Varnumsjöarna. Sjöarna, som 
omges av vassar och svagt betade fuktängar, är 
betydelsefulla för fågellivet. 

Strax nordväst om Gärdsjön finns ett litet parti med 
rikkärrsvegetation där rikliga bestånd av majviva utgör 
ett av de intressantare inslagen. 

 
 

 

84:25 
Tissås - Hökerums gård 

Urvalskriterier: • Rikligt med naturliga fodermarker. • Rik förekomst av kulturhistoriska spår och fornminnen• Mycket 
tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt beteshävd. • Stor betydelse för närrekreation. • Välbevarat 
herrgårdslandskap. 

Klassificering: 2 (N1 K2). 

Areal: 150 ha. Naturlig betesmark: 40 ha (27%). Övrig betesmark: 30 ha (20%). Åker: 45 ha (30%). 

Rödlistade arter: Gyalecta ulmi (4).  

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), naturminne, riksintresse K, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan.• Rikkärr och örtrika fuktängar i Ulricehamns kommun. 

 
Norr om Hökerums gård finns en stor, välbetad 
hagmark med en vacker liten damm i mitten. Glest 
stående, vidkroniga ekar och björkar präglar 
hagmarkens utseende. 

Vid Tissås, längs landsvägen mot Fänneslunda, 
vidtar nästa stora hagmarksområde. Här finns allt ifrån 
helt öppna ytor med gammal åker till tätare lövdungar 
och avsnitt med enstaka grova solitärträd av ek, ask, 
lönn och björk. Vid vägkanten står en mycket grov, 
gammal ek som är naturminne. Strax intill denna 
återfinns ett litet källkärr med intressant flora. Där 

växer bl.a. kärrknipprot, slåtterblomma, ormrot och 
ängsstarr. 

Inom hagmarkerna finns ett stort antal 
kulturhistoriska spår och fornminnen i form av 
stenmurar, odlingsrösen, högar, gravrösen, 
stensättningar, en rest sten, bebyggelselämningar och 
träd med spår av lövtäkt. 

Hagmarkerna utgör genom sin lättillgänglighet och 
öppenhet fina strövområden och har dessutom stor 
betydelse för landskapsbilden. 
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84:26 
Vädersholm - Lida - Säby 

Urvalskriterier: • Stor betydelse för friluftsliv och turism. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. • Synnerligen väl bevarade stenmurar/stenmurssystem. 
•  Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Rikligt med naturliga fodermarker. • Mycket biotoprikt odlingslandskap. • 
Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Välbevarat herrgårdslandskap. 

Klassificering: 1 (N2 K1). 

Areal: 200 ha. Naturlig betesmark: 24 ha (12%). Övrig betesmark: 45 ha (23%). Åker: 50 ha (25%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Lagskydd: Riksintresse K, strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • 
Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. • Rikkärr och örtrika fuktängar i Ulricehamns kommun. 

 
Öster om Hökerums samhälle finns ett variationsrikt 
odlingslandskap kring Säby och Lida. Inom området 
har gjorts en mängd flintfynd, vilket visar att 
människor har vistats här sedan stenåldern. Gravar i 
form av stensättningar, rösen och domarringar antyder 
en fast bosättning under bronsålder och äldre 
järnålder. 

Omgivningarna kring herrgården Säby kataktäriseras 
av flera vackra och välbetade hagmarker. 
Betesmarkerna är kuperade och har ett rikt och varierat 
inslag av olika lövträd. Ek omväxlar med grov björk, 
rönn, asp och hasselbuketter. Trädskiktet är 
huvudsakligen för tätt för att den hävdgynnade floran 
skall kunna utvecklas, dock återfinns små bestånd av 
bl.a. slåttergubbe, brudbröd och backtimjan. Denna typ 
av hagmarker är däremot ofta viktiga för fågellivet. I 
hela området förekommer rikligt med röjningsrösen 
och små slingrande åkrar, inte sällan med tydliga 
odlingsterrasser. Det förekommer dessutom rösen, 
stensättningar och två gravfält. De många 
fornlämningarna visar på en oavbruten tradition 
åtminstone från bronsåldern.  

Vid herrgården löper två vällagda stenmurar på ömse 
sidor om vägen. För övrigt bör det relativt begränsade 
inslaget av stenmurar, i kontrast till de steniga 
markerna med mycket röjningsrösen, ses som ett 
ålderdomligt uttryck. 

I den östra delen av hagmarkskomplexet ligger den 
lilla sjön Agnsjön, vars västra strand är kantad av en 
sjömad, som åtminstone tidigare varit betad. Här 
återfinns kärrvegetation med knaglestarr, trindstarr, 
slåtterblomma och kärrsälting samt rikkärrsmossorna 
spjutmossa, guldspärrmossa och stor skedmossa. 

Kring Nordlycke finns ytterligare hagmarker och en 
slåtteräng, vilka ej redovisas i ängs- och 
hagmarksinventeringen. Invid en damm växer bl.a. den 
hotade arten granspira. 

Norr om landsvägen, vid lida, ligger två gårdar vid 
Lida, på höjdsluttningen ovanför sjön. I gårdsmiljön 

ingår bl.a. en gammal ekonomibyggnad. Planen runt 
byggnaden slås fortfarande som hackslått vilket 
förstärker den ålderdomliga miljön. Odlingsmarkerna 
närmast husen utgörs av terränganpassade åkrar, 
avbrutna av de gamla ängsmarkerna vilka numera 
nyttjas som betesmark. Även om de forna 
ängsmarkerna huvudsakligen är påverkade av gödsling, 
uppvisar ändå förhållandet mellan åker och äng en 
ursprunglig karaktär. Flera fägator finns i 
omgivningarna, bl.a. en som leder bort från ladugården 
och mynnar trattlikt mot skogen. Fägatan belyser på ett 
pedagogiskt sätt dess ursprungliga funktion för att föra 
djuren från gården ut till betesmarkerna. 

Norr och öster om gårdsbebyggelsen utbreder sig ett 
beteslandskap med få motsvarigheter i länet. Området 
utgörs av en mosaik av små åkrar och hagmarker 
avgränsade av ett system med vällagda och stora 
stenmurar, vilka ofta är uppemot 1,5 meter höga och 3 
- 4 m breda. Gärdesgårdarna avgränsar ett flertal 
gärden som i många fall innehåller såväl gammal 
ängsmark som åkermark. De forna ängsmarkerna hyser 
ett varierat lövinslag. De är visserligen påverkade av 
gödsling  men ogödslade partier med stagg och 
slåttergubbe förekommer också. 

Söder om vägen, i sluttningen ner mot sjön Mogden, 
vidtar ett mera ordinärt odlingslandskap, även om 
stenmurarna stundom antar väldiga proportioner. 
Mellan åkrarna finns fornlämningar belägna i 
lövdungar och igenväxande hagmarker.  

Nere vid sjön, närmare Hökerum, vidtar ett annat 
beteslandskap med bl.a. en stor, vacker björkhage, 
strandängar och Vädersholms borgruin. Hela området 
har tidigare varit betat, men idag pågår igenväxning i 
stora delar. Borgruinen, som utgör resterna av en 
medeltida stormansborg, är vackert belägen på en udde 
ut i sjön. En av kommunens första kända 
stenåldersboplatser finns vid Vädersholm, och anses ha 
varit bebodd under senmesolitikum (ca 5 000 f. Kr.). 
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84:27 
Alarp 

Urvalskriterier: • Fornlämningar i öppet, exponerat läge. • Mycket artrik flora. • Välhävdade hagmarker med rik, 
hävdgynnad flora. •  Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. •  Förekomst av hotad art. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 65 ha. Naturlig betesmark: 16 ha (25%). Övrig betesmark: 10 ha (15%). Åker: 18 ha (28%). 

Rödlistade arter: Smalbladig lungört (2).  

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Rikkärr och örtrika fuktängar i Ulricehamns kommun. • 
Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 

 
Alarp ligger i sluttningen strax öster om Bredsjön och 
Alarpsmossen. I söder och öster breder barrskogen ut 
sig.  

Odlingslandskapet är variationsrikt med ett rikt 
inslag av betesmarker. Här finns allt ifrån kraftigt 
gödslade betesmarker till avsnitt med rik och 
opåverkad flora. Nere vid sjön återfinns en fin betad 
strandäng med en välhävdad gräs-lågstarräng där bl.a. 
vildlin och slåtterblomma växer. Längre västerut finns 
en idag ohävdad lerstrand och en strandmad med bl.a. 

förekomster av rosettjungfrulin. I betesmarkerna, strax 
öster om sommarstugorna vid Bredsjön, växer 
smalbladig lungört. 

Områdets värde konstitueras främst av den fläckvis 
förekommande rika floran men här finns också 
kulturhistoriska spår och fornminnen i form av 
odlingsrösen, stenmurar, äldre åkermark, 
bebyggelselämningar, bronsåldersrösen, en domarring 
och resta stenar. 

 

 

84:28 
 Bjättlunda - Ek 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. •  Lång agrarhistorisk 
kontinuitet. • Odlingslandskap med kulturhistoriska spår och lämningar som synnerligen väl belyser den historiska 
utvecklingen. 

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 275 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha (0,5%) Övrig betesmark: 50 ha (18%). Åker: 110 ha (40%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 

 
Området sträcker sig utmed väg 835 väster om 
Ätradalen. Landskapsbilden är typisk för denna del av 
kommunen: ett småkuperat odlingslandskap, med 
relativt stor andel kultiverade betesmarker, 
omväxlande med medelstora åkrar och vallar, vilka 
ofta avgränsas av stenmurar. 

Området är mycket fornlämningsrikt, och innehåller 
inte mindre än fem gravfält belägna i glesa ekskogar på 
bergkullar i landskapet. Totalt är 114 gravanläggningar 
och 50 hällristningar registrerade. Förhistoriska 
ortnamnsformer är en annan indikation på områdets 
ålder och tidigare funktion som kultplats. 

Ett av gravfälten ligger vid Ek, Östergården. Där 
påträffas också en hällkista. Fornlämningsområdet har 
under senare tid delvis betats och slagits med lie av 
Timmele hembygdsförening. Öster om gården löper 
Annestorps gamla bygata och fädrev med stenmurarna 
på fädrevens båda sidor kvar.  

Ett av gravfälten innehåller 10 rösen och 15 
stensättningar. Två rösen är av betydande storlek 
(Höga rör, 25 m i diameter och 2 meter högt).   I 

Bjättlunda återfinns den enda skeppsättningen i 
Ulricehamns kommun.  

Vid Bjättlunda, Storegården återfinns också märken 
efter Bjättlunda gamla rundby. 

Hällkistan tyder på att den första bebyggelsen funnits 
vid Ek. Bosättningen synes ha fortsatt under 
bronsåldern, om vilket mångfalden av rösen vittnar, 
och pågått under järnålderns första skede. Av allt att 
döma har befolkningen omkring år 0 övergivit området 
och börjat uppodla jorden vid Bjättlunda ca 1000 m 
västerut. Här ligger tre höggravfält som varit 
begravningsplatser fram till kristendomens införande 
då Bjättlunda kyrka uppfördes och ny kyrkogård anlad-
es. 

Det är mycket sällsynt att man så tydligt som här kan 
följa olika bebyggelsefaser och människans aktivitet, 
från förhistorien oavbrutet in i historisk tid. Området 
har därför stort pedagogiskt värde. De nuvarande 
odlingsmarkerna är av stor betydelse för upplevelsen 
av de förhistoriska lämningarna. 
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84:29 
Rosered 

Urvalskriterier: • Småskaligt odlingslandskap. • Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 13 ha. Naturlig betesmark: 1 ha (8%). Övrig betesmark: 7 ha (54%). Åker: 2 ha (15%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Byggnadsinventering.  

 
Den lilla gården Rosered ligger avskilt långt inne i 
skogen öster om Ätradalen. Fram till huset leder 
endast en liten körväg med gräs i mitten. 

Omgivningarna till gården utgörs av steniga 
betesmarker samt en betad skog. En vandringsled går 
genom området. 

 
 

 

84:30 
Liared 

Urvalskriterier: • Odlingslandskap där markanvändning och odlingsspår väl belyser jordbrukets historiska utveckling. • 
Förekomst av hotad naturtyp. • Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 475 ha. Naturlig betesmark: 13 ha (3%). Övrig betesmark: 100 ha (21%). Åker: 160 ha (34%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 

 
Lindås by ligger på en höjdrygg i landskapets östra 
del. Uppe på höjden finns ett böljande landskap med 
oregelbundna åkrar, vilka avbryts av små kullar och 
grusåsar. Detta variationsrika landskap står i skarp 
kontrast till den flacka, uppodlade dalbottnen som 
utgörs av utdikade mader längs Lidan. Vid Lindås 
återfinns ett flertal fornlämningar, och i en stor 
igenväxande hagmark väster om Liared förekommer 
två fornåkersområden. Också dessa ligger på höjderna 
ovanför dalgången. 

Landskapet beskriver en typisk utveckling för byar 
över högsta kustlinjen. De äldsta odlingsmarkerna 
ligger högst upp, och de yngsta utgörs 

av de lågt liggande sankmarkerna. Ett stycke 
fortfarande betad gammal utmark med en typisk flora 
av slåttergubbe, backtimjan och kattfot utgör ett annat 
värdefullt element i det historiska perspektivet. 

De lågt liggande åkrarna längs dalbottnen brukas 
idag som vall eller betesmark. De betade fuktängarna 
är betydelsefulla för fågellivet.  

Norr om Liareds kyrkby ligger Glabbersred med 
flera stora, betade hagmarker med inslag av opåverkad, 
hävdgynnad flora. 

Öster om Glabbersred finns stora områden med 
igenväxande mader och fuktängar. 

 
 

 

84:31 
Brunsered - Lilla Rydet 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. •  Rikt inslag av slåtterängar. • 
Förekomst av hotad naturtyp. • Mycket artrik flora.  

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 65 ha. Naturlig slåttermark: 3 ha. (5%). Naturlig betesmark: 11 ha (17%).  
Övrig betesmark: 15 ha (27%). Åker: 17 ha (31%). 

Rödlistade arter: Ljungögontröst (4), granspira (4), fältgentiana (4).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  
• Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 
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Slåtterängarna vid Brunsered lockar många intresserade botanister. 
 
I över tusen år var ängen det kanske viktigaste 
markslaget i det gamla bondelandskapet. Ängen är 
åkerns moder heter det i ordspråket, och så var det 
faktiskt. Den som hade mycket ängsmark fick mycket 
vinterfoder till djuren. Den som hade mycket 
vinterfoder kunde hålla många djur stallade över 
vintern. Den som kunde hålla många djur på vintern 
fick mycket gödsel. Den som fick mycket gödsel fick 
bra skörd på åkrarna. Basen i det här var således 
ängsmarken. På 1600- och 1700-talet var det inte 
ovanligt att man hade fem gånger så mycket ängsmark 
som åkermark på många gårdar i Sjuhäradsbygden. I 
och med konstgödselns och den odlade fodervallens 
införande försvann behovet av de naturliga 
ängsmarkerna, och idag finns endast småfragment 
kvar på ett fåtal gårdar i länet. 

Förhållandet mellan åker och äng vid Brunsered och 
Lilla Rydet är kanske inte 1:5, men med sina totalt 3 
hektar slåtteräng kan man ändå säga att området tydligt 
återspeglar viktiga grunddrag i ett äldre 
odlingslandskap. Små åkrar, talrika odlingsrösen, 
stenmurar och äldre körvägar samt betad skog är andra 
inslag som bidrar till att göra bilden komplett. 

Slåtterängarna vid Brunsered och Lilla Rydet ser 
verkligen ut som ängarna gjort tidigare. Öppna och 
välhävdade endast innehållande ett fåtal träd och 
buskar. Ljungögontröst, fältgentiana, granspira och 
många andra växter, som idag är på stark tillbakagång 
på grund av förändrad markanvändning under det 
senaste århundradet, återfinns i slåtterängarna 

 

 
84:32 

Gravsjö 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Mycket artrik flora.  
• Förekomst av hotad naturtyp. 

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig slåttermark: 0,5 ha (2%). Övrig betesmark: 7 ha (28%). Åker: 10 ha (40%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
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Odlingslandskap vid Gravsjö. 
 
Vid Gravsjö i kommunens östra delar finns ett litet 
skogsjordbruk, som kanske är mest känt för sin 
mycket artrika slåtteräng. Ängen ligger i en fuktig 
slänt utmed vägen och är närmast att betrakta som en 
sidvallsäng, d.v.s. en äng med rörligt näringsrikt 
ytvatten. Slåtterängen lär vara den som hyser flest 
arter per kvadratmeter i Älvsborgs län. Granspira, 
tätört, slåtterblomma, ängsstarr och loppstarr är några 

av de förekommande arterna. 
Slåtterängen faller väl in i omgivningarna, med 

mycket små, odlade åkrar och hagmarker. Gamla, 
gräsbevuxna körvägar leder fram till de olika åkrarna 
som ligger utspridda i terrängen. Även den omgivande 
skogsmarken är betad, vilket förstärker helheten i 
området. 

 
 

84:33 
Varnumsjöarna 

Urvalskriterier: Fågelsjöar med inslag av betade fukt- och strandängar av betydelse för fågellivet.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 385 ha. Naturlig betesmark: 14 ha (4%). Övrig betesmark: 20 ha (5%). Åker: 205 ha (53%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Rödlistade arter: Gulärla (4). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Jämförande inventering av 
våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kulturhistorisk redovisning inför 
översiktsplan. • Rikkärr och örtrika fuktängar i Ulricehamns kommun. 

 
Varnumsjöarna bildar ett pärlband av små sjöar längs 
Viskans övre lopp. Sjöarna är näringsrika och 
stränderna är rikligt bevuxna med vass och starrarter. 
Bland de mer anmärkningsvärda arterna märks 
smalfräken och mossviol.  

Sjöarna är utmärkta rastlokaler för änder och svanar. 
Till de årligt häckande fågelarterna hör knölsvan, 
skäggdopping, kricka, knipa, sothöna, enkelbeckasin, 
storspov och gulärla. De tre sistnämnda är beroende av 
betade strand- och fuktängar. Gulärlan har minskat 

kraftigt inom området under senare år på grund av 
minskad betesdrift i de strandnära delarna. 

I den södra delen av området är odlingslandskapet 
relativt småskaligt. Åker och kultiverade betesmarker 
dominerar, men här finns också inslag av stenmurar 
och mindre hagmarker. Flera åkrar och betesmarker 
går långt ner mot Viskan och är av betydelse för 
fågellivet. Norrut, vid Fänneslunda gård, är landskapet 
mer ensidigt och domineras av stora åkermarker. Men 
även här finns fuktängar och enstaka hagmarker. 
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84:34 
Romsås 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Lövskogsrikt odlingslandskap • 
Karaktäristiskt och välbevarat skifteslandskap (delvis).  

Klassificering: 3 (N2). 

Areal: 225 ha. Naturlig betesmark: 10 ha (4%). Övrig betesmark: 15 ha (7%). Åker: 125 ha (56%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Byn Romsås och gårdarna kring Björnkällan är högt 
och vackert belägna på två stora åsar. Från 
odlingsmarkerna erbjuds vidsträckta utblickar över 
Viskans dalgång och mot sjön Tolken. 

Den stora andelen betade lövskogar, med en ljus och 
öppen prägel, utgör ett karaktäristiskt inslag i 
landskapet. Hagmarker med ädla lövträd av ek och ask 
förekommer också. Framför allt skall framhållas en 
vacker hagmark vid Änga, med glest stående, gamla 
hamlade björkar och askar.  

Från Romsås by och mot sydväst sträcker sig ett 
öppet odlingsstråk längs en av åsryggarna. Här 
uppvisas ett typiskt odlingslandskap för uppodlade 
moränryggar i länet. Husen ligger på rad utefter vägen 
som löper på åsens krön. Vinkelrätt mot vägen sträcker 
sig spikraka stenmurar, vilka avgränsar de långsmala 
skiftena med åkermark. Mönstret är ett resultat av 
skiftesreformernas uppodling och ägofördelning. 

 
 

 

84:35 
Ubbarp 

Urvalskriterier: Stort och historiskt värdefullt fornåkersområde. • Förekomst av naturliga fodermarker. • Rikt 
fornlämningsbestånd. •  Lång agrarhistorisk kontinuitet. 

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 60 ha. Naturlig slåttermark: 0,2 ha. Naturlig betesmark: 6 ha (10%).  
Övrig betesmark: 20 ha (33%). Åker: 18 ha (30%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. • Natur i 
Älvsborgs län.  

 
Ubbarps säteri ligger strax norr om Ulricehamn. I 
omgivningarna kring säteriet ligger ett omfattande 
fornlämningsområde innehållande gravar från alla 
förhistoriska perioderna. Från yngsta stenålder finns 
en hällkista och från bronsåldern åtskilliga rösen. En 
treudd, resta stenar, stensättningar och högar är 
lämningar från järnåldern. Ubbarp är centrum för ett 
betydande fornåkersområde som omfattar mer än 60 
hektar. Fornåkersområdet är ett av de största i Sverige 
och besitter därmed ett speciellt värde. Det består av 
minst 90 terrasserade åkerytor och minst 200 

odlingsrösen. Terasskanterna är ibland upp till 2,5 
meter höga. 

Huvuddelen av fornåkrarna och gravarna återfinns i 
en delvis betad lövskog som omger säteriet. Men här 
finns också något öppnare betesmarker samt en liten 
hackslått med inslag av naturlig ängsflora. De delar 
som betas utnyttjas framför allt som betesmark, 
ridterräng och rasthagar för ridhästar. Därmed finns 
risk för förslitning och skador på terrasskanter och 
övriga lämningar. 
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84:36 
Kinnared - Rearsred 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Rikligt med naturliga fodermarker. • Variationsrikt, äldre 
odlingslandskap med välbevarad helhet. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 250 ha. Naturlig betesmark: 18 ha (7%). Övrig betesmark: 40 ha (16%). Åker: 95 ha (38%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Vid Kinnared utbreder sig ett omväxlande, småkuperat 
odlingslandskap med åkrar, vackra välhävdade 
hagmarker, stenmurar och odlingsrösen. I den östra 
delen finns en lång, slingrande rullstensås av 
getryggstyp. I den norra delen avbryts åkrarna av ett 
flertal små åkerholmar. Längs Ätran, som rinner i 
kanten av byn, finns små betade fuktängsavsnitt. 

Hagmarkerna är relativt välhävdade även om viss 
buskröjning vore befogad. Många hävdgynnade arter 
återfinns, bl.a. stagg, slåttergubbe, svinrot, 

slåtterfibbla, ängsskallra, jungfrulin, ormrot, backsippa 
och smörboll. 

Strax öster om Kinnared ligger den lilla byn Rearsred 
med tre väl sammanhållna hus i ett öppet 
beteslandskap. På de betade, gamla åkrarna syns 
väldiga odlingsrösen, vilka ger området en speciell 
karaktär. Mot norr utbreder sig en stor blandlövhage 
med grova, askar, lindar och almar, som i de öppna 
delarna hyser en rik, hävdgynnad flora. På en av de 
hamlade, gamla askarna växer almlav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gyalecta ulmi, almlav växer på gamla hamlade askar vid Rearsred. 
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84:37 
Gullered 

Urvalskriterier:  • Mycket biotoprikt odlingslandskap. • Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Betade 
strandängar med stor betydelse för fågellivet. • Lövskogsrikt odlingslandskap • Mycket artrik flora. • Förekomst av 
naturliga fodermarker. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 175 ha. Naturlig betesmark: 38,5 ha (22%). Övrig betesmark: 15 ha (9%). Åker: 75 ha (43%). 

Rödlistade arter: Granspira (4), gulärla (4).  

Lagskydd: Riksintresse K, KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Torrängar och rikkärr i Ulricehamns kommun. • Rikkärr och örtrika fuktängar i Ulricehamns kommun. 

 
Norr om Gullered utbreder sig ett synnerligen vackert 
jordbrukslandskap. I sluttningarna ner mot Nordsjön 
syns ett rutnät med åkrar avgränsade av diken. Små 
glesa lövdungar och trädbårder skapar ytterligare 
variation i landskapet. Dungarna är viktiga tillhåll för 
ormvråk som ofta ses jaga i omgivningarna. Nere vid 
sjön finns mader och fuktängar som sträcker sig ända 
upp till Sjöryd. 

Väster om Gullered finns stora områden med gles 

betad lövskog med ek, ask, asp och björk. I vissa delar 
är träden grova. Här finns också en stor kultiverad 
betesmark med två små kärr. I anslutning till dessa 
återfinns en rik, hävdgynnad flora med bl.a. granspira, 
kattfot, ormrot, slåtterblomma, tätört, ängsstarr och 
loppstarr. I ett annat litet kärr vid Kalabo växer Kung 
Karls spira, en art som är mycket sällsynt i länet. 

I Gullereds by ingår några kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskap vid Gullered. 
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84:38 
Tissered - Tuskan 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Småskaligt och 
variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag (Tuskan).  

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 100 ha. Övrig betesmark: 25 ha (25%). Åker: 35 ha (35%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser:  • Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 

 
På ömse sidor om landsvägen vid Tissered ligger ett 
av kommunens mäktigaste fornåkersområden med 
terrasser som i många fall är stensatta, röjningsrösen, 
ryggade åkrar och bassängåkrar. Området innehåller 
också förhistoriska gravar. Huvuddelen av fornåkrarna 
ligger i skogsmark, men en mindre andel ligger i 

kanten mot en betesmark. Det nuvarande 
odlingslandskapets värde konstitueras främst av att det 
utgör en fortsättning på ett långt och kontinuerligt 
markutnyttjande inom området. 

Vid Tuskan finns ett småskaligt odlingslandskap med 
små åkrar och betade hagmarker. 

 

 

 
84:39 

  Fornabo - Hand 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • 
Mycket gamla och grova lövträd.• Förekomst av hotade arter. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 30 ha. Naturlig slåttermark: 0,5 ha (2%). Naturlig betesmark: 2,5 ha (8%).  
Övrig betesmark: 10 ha (33%). Åker: 15 ha (50%). 

Rödlistade arter: Almlav (4), ädellav (4), jättelav (1), kupig skrynkellav (1), vingvial (4).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 

 
Gårdarna Fornabo och Hand ligger högt beläg-na i 
skogsområdet öster om Tolken. Från de öppna 
odlingsmarkerna har man en fin utsikt över sjön och 
det omgivande landskapet. Odlingslandskapet har 
bevarat en ålderdomlig prägel med hagmarker, relativt 
små åkrar, vällagda stenmurar och ett stort antal 
odlingsrösen. 

I sydvästsluttningen av Fornabo återfinns vackra 
hagmarker, dock med ett relativt tätt trädskikt. De 
gamla och grova ädellövträden är dock mycket 
betydelsefulla för fågelfaunan och för sällsynta lavar. 

Vid Hand finns en lieslagen hackslåttmark. I 
anslutning till denna växer den storvuxna vingvialen, 
en art som är knuten till kulturmarker. 

 

 

 
84:40 

  Marbäck - Påbo 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag (delvis). • Rikt fornlämningsbestånd i 
anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna (Marbäck). • Rikt inslag av kultiverade betesmarker och lövskogar med 
"god" hagmarkskaraktär. 

Klassificering: 3 (N3 K1). 

Areal: 850 ha. Naturlig slåttermark: 1 ha. Naturlig betesmark: 9 ha (1%).  
Övrig betesmark: 90 ha (11%). Åker: 315 ha (37%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K, riksintresse N, byggnadsminne.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  
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Källebacka herrgård är byggnadsminnesförklarad. 
 
Från Marbäck till Påbo sträcker sig en kraftig ås med 
ett varierat odlingslandskap. Landskapet är i stora 
stycken småskaligt, med en stor variation av åker, 
lövskog och betesmarker. Många av lövskogarna är 
glesa och betade. 

Inom området finns en stor andel betesmarker. Även 
om flertalet bär spår av kultivering har de en god 
hagmarkskaraktär, t.ex. steniga marker med ett glest 
trädskikt. Enstaka hagmarker är redovisade i ängs- och 

hagmarksinventeringen, men ytterligare kan ha 
förbisetts. 

Landskapet vid Åsundens strand kataktäriseras av 
ekkullar omväxlande med betade åkrar. På kullarna 
finns ett flertal fornlämningar. Området genomkorsas 
av en vandringsled och är betydelsefullt för 
friluftslivet. 

Vid Källebacka finns en välbevarad herrgårdsmiljö. 

 
 

 

84:41 
Kimmarebo - Tokared 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturlig fodermark. • Tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 55 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha (3%) Övrig betesmark: 20 ha (36 %). Åker: 25 ha (45 %). 

Lagskydd: Strandskydd. 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Kimmarebo och Tokared ligger i den sydöstra delen 
av kommunen strax väster om Komosse. Längs 
Jälmån finns ett småskaligt odlingslandskap med 

delvis välhävdade betesmarker, åkerholmar och 
stenmurar.  
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84:42 
Tvärredslund 

Urvalskriterier: • Välbevarade fornlämningar i öppet, exponerat läge. • Stor betydelse för friluftsliv.  
• Tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. 

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 75 ha. Övrig betesmark: 15 ha (20%). Åker: 25 ha (33%). 

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse N.  

Referenser: • Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs 
län.  

 
Odlingsmarkerna vid Tvärredslund är vackert belägna 
i sluttningen ner mot sjön Åsunden. Åkrarna, vilka 
omges av mäktiga stenmurar, präglas också av ett 

antal monumentala gravrösen från bronsåldern. I norr 
ligger en gles, delvis betad lövskog med ett flertal 
fornåkrar. 

 
 

 

84:43 
Högagärde 

Urvalskriterier: Delvis välbevarat herrgårdslandskap. • Förekomst av naturlig fodermark. • Viktig rastplats för 
flyttfågelsträcket. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 30 ha. Naturlig betesmark: 8 ha (27%). Övrig betesmark: 8 ha (27%). Åker: 10 ha (33%). 

Lagskydd: Riksintresse K, riksintresse N, riksintresse F, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Långegrund vid Högagärde är en värdefull fågellokal. 
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Herrgården Högagärde ligger invid det smala 
Fästersundet mellan Åsunden och yttre Åsunden. I 
omgivningarna finns en stor blandlövhage med grova 
lövträd. Hagen är delvis betad och hyser en 
hävdgynnad flora med darrgräs, slåttergubbe, svinrot 
och nattviol. Vissa delar är dock igenväxande eller har 

i det närmaste karaktären av park. På en del av träden 
förekommer sällsynta lavar.  

Det smala näset Långegrund kantas av en betad 
strandäng med högstarrvegetation. Betestrycket är 
dock allt för svagt och igenväxning pågår. Långegrund 
är en värdefull rastlokal för bl.a. vadare. 

 
 

 

84:44 
Gällstad 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer (Närarp). • Småskaligt och 
variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag (delvis). • Välhävdade hagmarker med rik, hävdgynnad flora. • Rikt 
fornlämningsbestånd som inom vissa områden sätter sin prägel på landskapet. • Förekomst av hotade naturtyper. 

Klassificering: 2 (N2 K1). 

Areal: 1100 ha. Naturlig slåttermark: 2 ha (0,2%). Naturlig betesmark: 21 ha (2%).  
Övrig betesmark: 100 ha (9%). Åker: 400 ha (36%). 

Lagskydd: Riksintresse K, riksintresse N, strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. • Mulens marker.  

 
Landskapet norr och väster om Gällstad består av ett 
antal mindre delområden som var för sig uppvisar helt 
olika karaktär. Här finns allt ifrån välbevarade äldre 
odlingsmiljöer och landskap präglade av förhistoriska 
lämningar, till relativt ointressanta åkerlandskap. 

Kring Närarp och Boarp utbreder sig ett kuperat, 
småbrutet kulturlandskap med åkrar och betesmarker 
omväxlande med björkhagar, ekbackar och 
igenväxande hagmarker. Vid Närarp är detta landskap 
som tydligast. Där finns en välbevarad helhetsmiljö 
med små brukade åkrar, grova lövträd, vällagda 
stenmurar och gamla, välbevarade byggnader. En 
kontinuerligt lieslagen hackslått med rik, slåttergynnad 
flora bidrar till att göra miljön komplett. I den vackra 
och välhävdade hagmarken som ligger strax väster om 
Närarp återfinns tydliga fornåkrar vilka styrker den 
historiska kontinuiteten. Floran representeras bl.a. av 
jungfrulin, slåttergubbe och kattfot. 

Vid Berga längs riksväg 157 utbreder sig ett böljande 
öppet landskap där åkrarna avbryts av ekkullar med ett 
flertal fornlämningar. Söder om Gällstad utgör 
ekhagarna vid Ekero ett tilltalande blickfång för 
passerande bilister. Hagmarken är visserligen påverkad 
av kultiveing men de grova, glest stående ekarna i den 
ljusöppna miljön skapar en hagmarkstyp som är relativt 
ovanlig i länet. I hagmarken återfinns också ett flertal 
fornåkrar. 

I den västra delen av området kan fyra värdekärnor 
urskiljas, nämligen herrgårdsmiljön med hagmarker 
kring Attorp, hackslåttmarker och betade strandängar 
vid Vegby, Götåkra radby, samt området kring det 
stora gravfältet vid Kummeliberg. Från 
naturvårdssynpunkt skall de två förstnämnda områdena 
framhållas. Här återfinns naturliga fodermarker med en 
ganska rik flora bl.a. backtimjan, backsippa, 
slåttergubbe, flentimotej och brudbröd. 

Vid tolkning av det förhistoriska materialet kan man 
klart utläsa att socknen haft en fast 
stenåldersbefolkning som i första hand utnyttjat ytorna 
intill Sämsjön. Under bronsåldern sökte man sig till 
högre belägna platser, och odling tycks ha skett 
framförallt i socknens norra delar vid bl.a. Attorp, 
Götåkra och Tostarp. Det var säkert fråga om en 
ganska talrik befolkning. Fornåkrar återfinns idag över 
hela socknen men de största sammanhängande 
fornåkerssystemen återfinns norr om Attorp och norr 
om Götåkra samt vid Ågården. 

Under äldre järnålder tycks man ha fortsatt att odla 
de arealer som använts under bronsåldern. Senare 
under yngre järnålder överges emellertid denna 
jordbruksmark och man tar i anspråk den 
jordbruksbygd, som huvudsakligen brukas än idag. Det 
stora gravfältet vid Kummeliberg antyder en tät 
befolkning med fast organisationsstruktur.  
 

 

 



 

242 

84:45 
   Nyarp 

Urvalskriterier: • Småskaligt odlingslandskap. • Rik förekomst av ovanligt stora odlingsrösen. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig betesmark: 3 ha (12%). Övrig betesmark: 4 ha (16%). Åker: 11 ha (44%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Vid Nyarp finns ett vackert, småskaligt 
odlingslandskap. Små åkrar avbryts av enstaka 
åkerholmar med mycket stora odlingsrösen. Rösenas 
storlek gjorde att man vid fornminnesinventeringen 
förväxlade dessa med järnåldersgravar.  

Hela området, inklusive åkrarna hävdas idag genom 
bete. På åkerholmarna är dock hävden allt för svag och 
igenväxning pågår. 

 

 

84:46 
  Gunntorp - Bohestra 

Urvalskriterier: •  Variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Förekomst av naturliga fodermarker.  
• Förekomst av hotad naturtyp. 

Klassificering: 2-3 (N2 K2). 

Areal: 120 ha. Naturlig slåttermark: 1 ha (0,8%). Naturlig betesmark: 4 ha (3%).  
Övrig betesmark: 18 ha (15%). Åker: 48 ha (40%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  

 
Bohestra och Gunntorp ligger strax väster om 
myrkomplexet Komosse. De öppna markerna kring 
gårdarna omges av vidsträckta barrskogar.  

Odlingsmarkerna kring Bohestra är småkuperade. 
Huvuddelen utgörs av åker, vilka brukas som vall eller 
betas. Stenmurar kantade av diverse lövträd, glesa 
lövdungar och åkerrenar bidrar till att skapa variation i 
landskapet. Invid vägen ligger en liten lieslagen 
slåttermark där den slåttergynnade arten svinrot 

förekommer i rika bestånd. Slagna vägrenar och 
åkerrenar hyser också en relativt opåverkad flora. 

Landskapet kring Gunntorp har en liknade karaktär 
som Bohestra men något mindre variationsrikt och med 
större åkrar. Här påträffas också några hagmarker som 
dock till större delen är kvävegödslade samt delvis 
igenväxande. 

Mellan Gunntorp och Bohestra finns en gles, betad 
skog med viss karaktär av utmarksbete. 
 

 

84:47 
Finnekumla 

Urvalskriterier: •  Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Rikligt med välbevarade fornåkrar.  

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 125 ha. Övrig betesmark: 25 ha (20%). Åker: 30 ha (24%). 

Lagskydd: Riksintresse N, strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Kulturhistorisk redovisning inför översiktsplan. 

 
Området sträcker sig från Finnekumla kyrka och 2 km 
söderut, längs sluttningen ner mot Sämsjön. Längs 
vägen växer en fin allé med bl.a. ask, lind och ek.  

Odlingslandskapet närmast vägen består 
huvudsakligen av åkermarker. Närmare sjön vidtar 

lövskogar och igenväxande hagmarker, i vilka man kan 
återfinna ett omfattande system med fornåkrar. 
Fornåkrarna som har tydliga terasskanter utbreder sig 
ställvis utefter hela den forntida strandlinjen. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Härbjörnarp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,6 ha 
2 Övrarp 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
3 Bosgården 3 Öppen hagmark 0,9 ha 
4 Näset, Toarp 3 Blandlövhage 8,5 ha 
5 Nyfors 3 Hackslått 0,3 ha 
   Ekhage 0,7 ha 
   Björkhage 1,2 ha 
6 Vrångestorp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 6,6 ha 
7 Högagärde 2 Blandlövhage 8 ha 
8 Fästered 3 Öppen hagmark 2,2 ha 
9 Ekedal, Vegby 3 Öppen hagmark 1,1 ha 
10 Yttergården, Vegby 2 Hackslått 1 ha 
   Slåttermad 0,5 ha 
11 Yttregården, Götåkra 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,5 ha 
12 Berga 3 Ekhage 7 ha 
13 Attorp 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 4,8 ha 
   Ekhage 3,2 ha 
14 Hjortsbacka 3 Öppen hagmark 1,3 ha 
15 Närarp 2 Hackslått 0,5 ha 
16 Börjelund 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
   Ekhage 0,9 ha 
17 Skogen, Grönahög 1 Hackslått 0,15 ha 
   Björkhage 3,3 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,6 ha 
18 Äspered 3 Öppen hagmark 1,1 ha 
19 Kvarnared 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,2 ha 
20 Solberga 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,3 ha 
21 Högsberg 3 Björkhage 1,4 ha 
22 Gunntorp 3 Björkhage 2,7 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,75 ha 
   Träd- och buskbärande äng 0,7 ha 
23 Bohestra 2 Hackslått 0,3 ha 
24 Ingeshult 3 Björkhage 0,8 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
25 Visnaholmen 3 Björkhage 1,75 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
26 Skog, Hulu 1 Hackslått 0,9 ha 
27 Arnungared 3 Öppen hagmark 3,25 ha 
28 Högryd 3 Öppen hagmark 0,8 ha 
29 Korpebo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,25 ha 
30 Källebacka 3 Ekhage 1,4 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 0,75 ha 
31 Tittås 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
32 Ulveskog 3 Blandlövhage 1,2 ha 
33 Pedersbo 2 Hackslått 0,5 ha 
34 Stensered 3 Blandlövhage 3 ha 
35 Nygården 3 Hackslått 0,2 ha 
36 Tormestorp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,75 ha 
37 Lilla Boarp 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
38 Boared 3 Öppen hagmark 1,4 ha 
39 Kimmarebo 3 Öppen hagmark 1,3 ha 
40 Stensered 3 Öppen hagmark 3,4 ha 
41 Hand, Tvärred 3 Öppen hagmark 2,4 ha 
   Hackslått 0,5 ha 
42 Hagadal 3 Öppen hagmark 0,8 ha 
43 Matsered 3 Öppen hagmark 1,1 ha 
44 Onsered 3 Hackslått 0,25 ha 
45 Östenborg 3 Öppen hagmark 1 ha 
46 Vasared 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
47 Bredgården 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,2 ha 
48 Palmelund 2 Björkhage 1,25 ha 
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49 Hjortåsen 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,4 ha 
50 Kinnared 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 12,5 ha 
51 Bondabo 3 Öppen hagmark 2 ha 
52 Bäcken 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
53 Rävsered 3 Öppen hagmark 3,6 ha 
54 Kronodal 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
55 Lilla Östergården 3 Öppen hagmark 1,7 ha 
56 Änga 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 3,6 ha 
   Blandlövhage 4,5 ha 
57 Övergården 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
58 Bredaslätt 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,75 ha 
59 Mastunga 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
60 Långsered 3 Öppen hagmark 1,3 ha 
61 Öndared 2 Ekhage 1,5 ha 
62 Kälkared 3 Blandlövhage 1,25 ha 
63 Hede 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,3 ha 
64 Bäckered 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,1 ha 
65 Gäla 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2 ha 
66 Ubbarp och Övragärde 3 Blandlövhage 4,5 ha 
   Öppen hagmark 1,1 ha 
   Hackslått 0,2 ha 
67 Knallen 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
68 Rearsred 2 Blandlövhage 4,5 ha 
69 Åkerby 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
70 Hössna kyrka 1 Öppen hagmark 9 ha 
71 Valaredsbygget 3 Öppen hagmark 7,25 ha 
72 Gullered 1 Öppen hagmark 15 ha 
   Blandlövhage 16 ha 
73 Nordsjön 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
   Sötvattenstrandäng 2 ha 
74 Önnarp 1 Hackslått 2,9 ha 
75 Liared 2 Öppen hagmark 3,25 ha 
76 Norra Hästhagen 2 Öppen hagmark 8,25 ha 
77 Gravsjö 1 Hackslått 0,5 ha 
78 Brostugan 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 4,1 ha 
79 Brunsered 1 Hackslått 2,3 ha 
   Betad skog 5,6 ha 
   Öppen hagmark 4,4 ha 
80 Lilla Rydet 1 Hackslått 0,75 ha 
   Öppen hagmark 0,8 ha 
81 Stora Blekhult 3 Öppen hagmark 0,75 ha 
82 Slätten 2 Hackslått 0,6 ha 
83 Vilanda 3 Öppen hagmark 2 ha 
84 Hov, Fänneslunda 3 Blandlövhage 8 ha 
85 Lövåsen 3 Öppen hagmark 3 ha 
86 Prästås 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
87 Tångabo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
88 Agnsjön 3 Blandlövhage 2,4 ha 
89 Bondarp 3 Öppen hagmark 1,3 ha 
90 Charlottenberg 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,4 ha 
91 Hökerum 2 Blandlövhage 23,75 ha 
92 Kärragärde 3 Betad skog 2,2 ha 
93 Hökerums gård 3 Blandlövhage 11,1 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 3,7 ha 
94 Vädersholm 3 Björkhage 8,6 ha 
   Öppen hagmark 2,8 ha 
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95 Säby 2 Ekhage 8,5 ha 
   Öppen hagmark 3,9 ha 
96 Brunstorp 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
97 Snugge 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 4,25 ha 
98 Alarp 2 Öppen hagmark 16 ha 
99 Bjättlunda 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
100 Yttre Vång 3 Öppen hagmark 2 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
101 Lena 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 4,1 ha 
102 Annestorp 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 8,25 ha 
   Öppen hagmark 2,1 ha 
103 Timmele 3 Träd- och buskbärande äng 4 ha 
104 Timmele  3 Sötvattenstrandäng 5,5 ha 
105 Blankered 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 5,5 ha 
106 Rosared 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
107 Redvägsborg 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,25 ha 
108 Marbohemmet, Böne 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,25 ha 
109 Lund 3 Öppen hagmark 3,75 ha 
110 Knätte kullar 1 Hackslått 2,5 ha 
111 Knätte 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,75 ha 
   Öppen hagmark 1,75 ha 
112 Marbohemmet, Kölingared 2 Hackslått 1,25 ha 
   Björkhage 2,8 ha 
113 Glabbersred 3 Blandlövhage 4,25 ha 
   Ekhage 5,4 ha 
114 Ekenäs 2 Öppen hagmark 1,25 ha 
115 Krösebacken 2 Hackslått 0,3 ha 
   Öppen hagmark 3,5 ha 
116 Hulegärde 1 Hackslått 0,75 ha 
   Björkhage 4 ha 
117 Bredstorp 3 Öppen hagmark 3,25 ha 
118 Djupedal 3 Öppen hagmark 4,6 ha 
119 Myrarp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 4,5 ha 
120 Lilla Björken 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,3 ha 
121 Påvagården 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,6 ha 
122 Östrabo 3 Öppen hagmark 1 ha 
123 Hällstads Bygdegård 3 Blandlövhage 4,7 ha 
124 Prästegården, Hällstad 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,4 ha 
125 Hov 3 Öppen hagmark 7,75 ha 
126 Björkåsen 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
127 Övre Vång 3 Hackslått 0,5 ha 
128 Lundagården 3 Blandlövhage 4,7 ha 
129 Dalum (söder) 1 Hackslått 1,25 ha 
   Öppen hagmark 7 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 4,75 ha 
130 Dalum (öster) 1 Öppen hagmark 3 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 4,75 ha 
131 Vedåsla 3 Öppen hagmark 3 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 3,8 ha 
132 Kässeberg 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,1 ha 
133 Baktrågen (nordväst) 1 Hackslått 0,9 ha 
134 Baktrågen (norr) 2 Öppen hagmark 5,75 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 3,25 ha 
   Ekhage 2 ha 
135 Ormestorp 1 Hackslått 1,2 ha 
   Öppen hagmark 2 ha 
136 Hästabetet 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,9 ha 
137 Vinsarp 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
   Björkhage 0,5 ha 
138 Karlshemmet 1 Öppen hagmark 3,75 ha 
139 Baggekulla 3 Öppen hagmark 12 ha 
140 Ingared 2 Öppen hagmark 13,2 ha 
141 Stensered 3 Öppen hagmark 1 ha 
142 Stensered 3 Björkhage 2,25 ha 
143 Stockared 3 Blandlövhage 5,25 ha 
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144 Kölingsholm 3 Blandlövhage 5 ha 
145 Kråkdammen 3 Blandlövhage 8,5 ha 
146 Starhester 3 Öppen hagmark 5 ha 
   Björkhage 3,25 ha 
147 Askåsen 3 Öppen hagmark 1,25 ha 
148 Brängesås 3 Hackslått 0,2 ha 
   Björkhage 3,2 ha 
149 Skrikebo 3 Blandlövhage 2,1 ha 
150 Vråna, Kölingared 1 Hackslått 1,4 ha 
   Björkhage 5 ha 
151 Sölvarp 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
152 Rosendal 3 Öppen hagmark 4,2 ha 
153 Kärråkra 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 5,5 ha 
154 Skogen, Kärråkra 3 Öppen hagmark 2,25 ha 
155 Klacke 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 11,25 ha 
156 Trälunda 2 Öppen hagmark 9,5 ha 
157 Blidsberg 2 Annan träd- & buskbärande hagmark 9 ha 
158 Påarp 3 Öppen hagmark 8,5 ha 
159 Målarp 2 Blandlövhage 5,5 ha 
160 Lundby 3 Öppen hagmark 6,25 ha 
161 Tummarp 1 Öppen hagmark 1,75 ha 
162 Kölaby 1 Annan träd- & buskbärande hagmark 6 ha 
163 Trädet 3 Öppen hagmark 1,4 ha 
164 Ryninga Västergården 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
165 Långäckran 2 Björkhage 1,25 ha 
166 Knape-Nöre 2 Öppen hagmark 3,75 ha 
Ö1 Nyarp 3 Öppen hagmark 3,75 ha 
Ö2 Stommen, Grönahög 3 Öppen hagmark 3 ha 
Ö3 Sjögared, Gullered 3 Öppen hagmark 4 ha 
Ö4 Brogården, Varnum 3 Sötvattenstrandäng 1 ha 
Ö5 Köpmanstorp, Knätte 3  Blandlövhage 3 ha 
Ö6 Knektakvarn, Humla 3 Blandlövhage 5 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

129 Kummeliberg Gravfält 
136 Redvägsbrunn Gravfält 
139 Bjättlunda II Gravfält 
140 Kycklingekullen Gravfält 
142 Borred Gravfält 
157 Blidsberg Gravfält 
160 Grovare Kyrkoruin 
165 Dalums kyrka Kyrkomiljö 
184 Nabbviken Rösen 
198 Tomta Rest sten 
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Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Danstorp. Träd och buskbärande hagmark. Kl 1. Ingvar Claesson. Kompletterande inventering av ängar och hagar 
i Dalum, Blidsberg och Böne socknar. Länsstyrelsen (ej publ.) 

2. Dungahagen. Öppen hagmark. Kl 2. Ingvar Claesson. Kompletterande inventering av ängar och hagar i Dalum, 
Blidsberg och Böne socknar. Länsstyrelsen (ej publ.) 

3. Horsäckrasjön, Tingavallakärret. Hackslått, slåtterkärr. Kl 1. Ingvar Claesson. Kompletterande inventering av 
ängar och hagar i Dalum, Blidsberg och Böne socknar. Länsstyrelsen (ej publ.) 

4. Öppen hagmark norr om Dalums kyrka. Kl 2. Ingvar Claesson. Kompletterande inventering av ängar och hagar i 
Dalum, Blidsberg och Böne socknar. Länsstyrelsen (ej publ.) 

5. Öppen hagmark norr Krutbrännaregården. Kl 2. Ingvar Claesson. Kompletterande inventering av ängar och hagar 
i Dalum, Blidsberg och Böne socknar. Länsstyrelsen (ej publ.) 

6. Öppen hagmark vid Krutbrännaregården. Kl 1. Ingvar Claesson. Kompletterande inventering av ängar och hagar i 
Dalum, Blidsberg och Böne socknar. Länsstyrelsen (ej publ.) 

7. Öppen hagmark norr om Storegården. Kl 2. Ingvar Claesson. Kompletterande inventering av ängar och hagar i 
Dalum, Blidsberg och Böne socknar. Länsstyrelsen (ej publ.) 

8. Hackslått vid Nöre. Kl 2. Ingvar Claesson. Kompletterande inventering av ängar och hagar i Dalum, Blidsberg 
och Böne socknar. Länsstyrelsen (ej publ.) 

9. F. d. slåtterkärr vid Horsamossen - Långåsen. Kl 2. Ingvar Claesson. Kompletterande inventering av ängar och 
hagar i Dalum, Blidsberg och Böne socknar. Länsstyrelsen (ej publ.) 

10. Trovås - Gylteskog. Naturlig fodermark. 
11. Nåtared. Betesmark med bl.a. granspira. 
12. Kommunens största bestånd av hamlade askar. Lövtäkt förekommer fortfarande. Förekomst av almlav (4). 
13. Sjöryd. Rik förekomst av granspira i ohävdad hagmark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ätradalen är rik på småkullar och små torrängsfragment där man kan återfinna en rik flora, ibland med inslag av rariteter 
som smalbladig lungört och drakblomma. 
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Vårgårda kommun 

27:1 
  Hagö 

Urvalskriterier: • Biologiskt mångformigt område. • Förekomst av naturlig fodermark. • Välbevarad, äldre 
bebyggelsemiljö.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 35 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (6 %). Åker: 7 ha (20 %). 

Lagskydd: Riksintresse N. 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kommunal översiktsplan.  

 
Byn Hagö ligger på en bergknalle omgiven av 
Lärkemossen och Fåglumsmossen. Utsikten över 
Lärkemossen från byn är mycket tilltalande. 
Bebyggelse och odling har funnits på Hagö åtminstone 
sedan 1600-talet. 

Tyvärr har en stor del av de tidigare hävdade 
markerna börjat växa igen under senare år. I en 
sydbrant mot Lärkemossen återfinns dock en delvis 
öppen betesmark som är floristiskt mycket rik. Här har 
påträffats arter som väddklint, darrgräs, låsbräken och 
brudbröd.  
 

 

27:2 
Södra Härene 

Urvalskriterier: • Rikligt med fornlämningar i öppet, exponerat läge. • Slättbygd med rikt inslag av åkerholmar. •  Lång 
agrarhistorisk kontinuitet. • Stor betydelse för turism.  

Klassificering: 2-3 (N3 K1). 

Areal: 450 ha. Naturlig betesmark: 19 ha (4%). Åker: 325 ha (72%). 

Lagskydd: Riksintresse K, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunal översiktsplan. • Fåglar i Södra Älvsborg. 1/88. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid södra Härene finns Nordens största 
hällkista belägen på den s.k. Jättekullen. 
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Odlingslandskapet i Nossans dalgång mellan Vårgårda 
och Herrljunga tillhör länets mest fornlämningsrika 
områden. Sambandet mellan fornlämningar, äldre 
kyrkbyar och mer sentida jordbruksbebyggelse är 
påfallande och återspeglar en kontinuerlig utveckling 
av bondelandskapet.  

Det värdefullaste avsnittet utgörs av områdets 
centrala delar där fornlämningarna verkligen sätter sin 
prägel på landskapet. Lundskullen höjer sig över de 
omgivande åkrarna och exponerar tydligt länets kanske 
finaste gravfält. Gravfältet består av en hällkista, resta 
stenar, högar och stensättningar. 

Inte långt från Lundskullen ligger Södra Härene 
medeltida kyrkoruin också den vackert exponerad i 
landskapet. Vid den yngre kyrkan finns nordens största 
hällkista belägen på den s.k. Jättekullen. 

I enstaka hagmarker och på åkerholmar i det 
omgivande landskapet återfinns spridda ensamliggande 
fornlämningar. I norra delen av området ligger 

Ribbingsbergs säteri med bl.a. mangårdsbyggnader 
från 1760-talet. Bebyggelsen i övrigt utmed dalgången 
består av enstaka kulurhistoriskt intressanta fastigheter 
där även en kvarn ingår. 

Åkermarkerna har vunnits genom att de forna 
sankmarkerna runt Nossan dikats. Fortfarande 
översvämmas ibland de lågt liggande markerna, 
framför allt i samband med snösmältningen eller vid 
ihållande regn. Som mest har ca 150 hektar 
översvämmats, huvudsakligen norr om Tumberg. 
Under dessa perioder blir dalgången intressant som 
rastlokal för flyttande fåglar, främst sångsvanar och 
gäss men även en del änder. I samband med 
översvämningar under högsommaren brukar även 
artrikedomen av rastande vadare vara stor. Nästan 
samtliga i Sverige förekommande vadararter har 
iakttagits. Bland häckfåglarna kan nämnas storspov 
och tofsvipa. Hornuggla och kornknarr förekommer 
mer eller mindre regelbundet.  
 

 

27:3 
Algutstorp 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Förekomst av hotad naturtyp. • Förekomst av hotad art. • 
Förekomst av hotad vegetationstyp/-typer. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. •  
Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Stort, välhävdat utmarksområde med välutvecklade gräsmarker. • Variationsrikt 
odlingslandskap med äldre inslag. • Rikligt med naturliga fodermarker.  
• Mycket gamla och grova lövträd. • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår.  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 400 ha. Naturlig betesmark: 46,5 ha (12%). Övrig betesmark: 50 ha (13%). Åker: 160 ha (40%). 

Rödlistade arter: Ljungögontröst (4), alkonblåvinge (2). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K, riksintresse N.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
• Kommunalt kulturmiljöprogram. • Mulens marker. • Kommunal översiktsplan. 

 
Kulturlandskapet på den markerade moränryggen 
mellan Algutstorps kyrkby och Ambjörntorp 
kännetecknas av öppna åkrar, hagmarker och betade 
lövskogar. Kring Algutstorp och Hägrunga finns flera 
vackra ekhagar med grova och vidkroniga träd. 
Fornåkrar och odlingsrösen utgör intressanta inslag i 
hagmarkerna, och tyder på att området har lång 
kontinuitet som jordbruksbygd. Hela området är rikt 
på fornlämningar. I en betesmark vid Kilatorp finns en 
hällkista och ett gravfält. I de odlade åkrarna 
förekommer högar och resta stenar. Bebyggelsen 
består av utskiftade gårdar och flera byggnader är från 
slutet av 1800-talet. 

Nordost om Algutstorps kyrka sträcker sig en stor 
och vacker ekskog norrut mot Tånga hed. Skogen, som 
delvis är betad, innehåller ett stort system med 
fornåkrar. 

Tånga hed är en kvarleva av Västsveriges utbredda 

hedlandskap. Stora delar av heden har under senare tid 
användts som militärt övningsfält. Den intressantaste 
delen utnyttjas numera som betesmark. Här finns en 
speciell naturtyp, en s.k. blåtåtelfukthed. I denna typ av 
marker brukar man kunna finna den vackra blåa 
klockgentianan, som också mycket riktigt växer på 
Tånga hed. På klockgentianans blad lägger en mycket 
sällsynt fjäril, alkonblåvingen, sina ägg. 
Alkonblåvingen är helt beroende av klockgentianan för 
sin fortlevnad. Om området växer igen försvinner 
blåtåtelfuktheden. Om fuktheden försvinner kan inte 
klockgentianan överleva. Om klockgentianan 
försvinner kan inte alkonblåvingen fortplanta sig.  

Andra delar av heden har mer karaktär av ljunghed. 
Här växer bl.a. mosippa, backsippa och ljungögontröst. 
Sedan början av 1970-talet har ljungen bränts i 
naturvårdande syfte. 
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27:4 
  Landa 

Urvalskriterier: • Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. • Lång agrarhistorisk kontinuitet.  
•  Lövskogsrikt odlingslandskap. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Biologiskt mångformigt 
område. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö.  

Klassificering: 1-2(N2 K1). 

Areal: 350 ha. Naturlig betesmark: 40 ha (11%). Övrig betesmark: 20 ha (6%). Åker: 120 ha (34%). 

Lagskydd: Riksintresse N, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering.  
• Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Kommunal översiktsplan. 

 
Kring Stora och Lilla Landa finns ett mycket vackert 
och variationsrikt odlingslandskap med en mosaik av 
små åkrar, lövdungar och steniga betesmarker. Änskån 
och Lillån bildar kontrasterande miljöer med 
forssträckor och dammar omgivna av al och asp. 
Längs Kyllingsåns grunda dalgång utbreder sig kärr 
och mader utmed två kilometer av åns lopp. Maderna 
har använts för slåtter så sent som till 1940-talet. 

Odlingslandskapet är rikt på kulturhistoriskt 
intressanta odlingsspår, alltifrån hundratalet 
odlingsrösen, vilka kan vara åtskilliga tusen år gamla, 
till stenhägnade fägator och terrasserade fornåkrar. 
Betesmarkerna i området är dels lövhagar dels öppnare 
marker där floran tyvärr till stor del är utslagen av 
kultivering. I en stor, öppen betesmark söder om stora 

Landa återfinns dock fläckar med rik kalkgynnad flora 
som t.ex. flentimotej, brudbröd, klasefibbla och 
backsippa. I odlingsrösen växer strandveronika. 

Fornlämningsbilden visar att området börjat utnyttjas 
redan under stenåldern, med en kontinuerlig utveckling 
genom bronsåldern och järnåldern fram till våra dagar. 

Landa träkyrka belägen mitt i byn, uppfördes troligen 
på 1600-talet. Bebyggelsen följer bygatan, och de små 
och medelstora gårdsbrukens byggnader återspeglar 
ännu på många håll byggnadstraditionen och 
byggnadssättet såväl före som efter laga skiftet. Vid 
Stora Landa finns flera stugor av ålderdomlig typ och 
en skiftesverksladugård med vasstak. 

Kring Olstorp finns herremansbebyggelse omgiven 
av småbrutna odlingsmarker och ädellövskog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladugård med vasstak vid Stora Landa. 
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27:5 
  Brotorp 

Urvalskriterier: •  Området är av betydelse för den biologiska variationen i slättbygden. • Genom bete väl exponerat och 
vackert ravinsystem.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 150 ha. Naturlig betesmark:0,5 ha (0,3%). Övrig betesmark: 45 ha (30%). Åker: 90 ha (60%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. 

 
Mellan Alingsås och Vårgårda finns en utpräglad 
slättbygd utmed Säveåns dalgång. Vid Brotorp avbryts 
de stora åkrarna av ett system med raviner som skurit 
sig djupt ner i sedimenten. De betade och mestadels 
helt trädfria ravinerna har stor betydelse för 
landskapsbilden. Marken är tydligt påverkad av 
kvävegödsling, men fläckvis återfinns en mer 
opåverkad flora. På ett ställe växer bl.a. 
backsmörblomma, en art som är relativt ovanlig i 
länet. 

I norra delen av området ligger Lena gamla kyrkby. 
Bebyggelsen utgörs av ett tiotal gårdar bl.a. Lena 
prästgård. Det är kommunens bästa exempel på 
bybildning, som genom de enskilda gårdarna och deras 

placering i landskapet är av stort kulturhistoriskt värde. 
Laga skiftet genomfördes i omgångar på 1850- 60-

talen, och dagens åkrar är helt präglade av denna 
jordregleringsreform. Ravinerna däremot utgör med 
stor säkerhet resterna av de gamla ängsmarkerna vilka 
mycket väl kan ha haft ett liknade utseende långt före 
skiftesreformen.  

Det är också värt att notera hur de naturgeografiska 
förutsättningarna satt sin prägel på landskapet. 
Dalgången är gammal havsbotten och jordarten utgörs 
därmed av finkorniga leror. Detta är förklaringen till att 
här inte finns en stenmur så långt ögat når. En markant 
skillnad mot kommunens östra delar. 

 

 

27:6 
  Siene 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket gamla och grova lövträd. • Rikt fornlämningsbestånd i 
skogs och hagmark. • Odlingslandskap där markanvändning och odlingsspår synnerligen väl belyser jordbrukets historiska 
utveckling. •  Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Rikligt med naturliga fodermarker. • Odlingslandskap med rikt inslag av 
betespräglade lövskogar. • Mångformigt odlingslandskap. • Välbevarat herrgårdslandskap.  

Klassificering: 1 (N2 K1). 

Areal: 800 ha. Naturlig betesmark: 102 ha (13%). Övrig betesmark: 25 ha (3%). Åker: 275 ha (34%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K. 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kommunalt kulturmiljöprogram. • Kommunal översiktsplan. 

 
Kulturlandskapet vid Siene, på ömse sidor om Säveån, 
visar spår efter en lång historisk utveckling. På 
Horlaåsens kullar och ryggar finns en av länets största 
fornlämningskoncentrationer med närmar 200 
fornminnen. Här finns också kyrkby, 
herrgårdsbebyggelse och äldre jordbruksgårdar. De 
småbrutna odlingsmarkerna skapar tillsammans med 
ek- och björkhagar en tilltalande landskapsbild. 

Gravfälten som härrör från bronsåldern har en 
varierad sammansättning, typisk för 
fornlämningsbeståndet i Säveån och Nossans 
dalgångar.  

I anslutning till gravfälten och de betade ekhagarna 
vid bl.a. Siene Klockaregården förekommer talrika 

åkerterrasser, ryggade åkrar och odlingsrösen vilket 
gör Siene till ett av landets mest välbevarade 
odlingslandskap med rötter i forntiden. 

Kyrkbyn, som på 1500-talet upptog 10-talet hemman 
med underlydande torp, laga skiftades åren 1866 - 
1869. Tydligast avspeglas skiftets verkningar i 
bebyggelsens och den äldre byggnadstraditionens 
upplösning. 

Den norra delen av området präglas av 
herrgårdsmiljöerna kring Lagmansholm och 
Mängsholm. Mängsholms vidsträckta ekhagar utgör ett 
väsentligt inslag i miljön. Längs Säveån finns en betad 
strandäng. 
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Kulturlandskap vid Siene kyrka. 
 

 

27:7 
  Kvinnestad 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Småskaligt och 
variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. •  Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Karaktäristiskt och välbevarat 
skifteslandskap med raka stenmurar och utskiftad bebyggelse (Uddetorp).  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 300 ha. Naturlig betesmark: 7 ha (2%). Övrig betesmark: 20 ha (7%). Åker: 125 ha (42%). 

Lagskydd: Riksintresse K, KML 2 kap. (fornlämningar). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Natur i Älvsborgs län. 
• Kommunal översiktsplan. 

 
Kulturlandskapet öster om Kvinnestadssjön är 
småbrutet med oregelbundna åkrar avbrutna av 
åkerholmar. Här finns spår och fornlämningar som 
återspeglar ett långt historiskt utnyttjande. Inte mindre 
än 4 gravfält är belägna i igenväxande hagmarker i 
anslutning till de odlade åkrarna. I en öppen hagmark 
finns terrassavgränsade åkrar vilka benämns som 
fornåkrar på ekonomiska kartan. Detta är egentligen 
felaktigt då en jämförelse med gamla ekonomiska 
kartan visar att de brukades så sent som 1890. 

Fornlämningsbilden tyder på ett intensivt 
utnyttjande av området under förhistorisk tid. På en 
markant åsbildning som skjuter ut mot 
Kvinnestadssjön finns lämningar efter en medeltida 
borg. 

På en ås vid Uddetorp finns öppna åkrar avgränsade 
av mycket kraftiga stenmurar. Norr och söder om 
Kvinnestad finns ett igenväxande odlingslandskap 
med små åkrar och stenmurar omväxlande med 
lövskog. Området söder om sjön är betydelsefullt för 
friluftslivet. Norr om Skinte finns en fägata. 
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27:8 
  Äne 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. • Förekomst av naturliga fodermarker.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 100 ha. Naturlig betesmark: 7,5 ha (8%). Övrig betesmark: 12 ha (12%). Åker: 40 ha (40%). 

Lagskydd: Riksintresse K, riksintresse N. KML 2 kap. 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 
• Kommunal översiktsplan. 

 
Kulturlandskapet vid byn Äne ligger runt en kraftig 
grusås. Åsen har varit hagmark men håller idag på att 
växa igen. På åsen och på några andra ställen i byn 
finns ett tätt fornlämningsbestånd, som troligen 

förlägger bybildningen vid Äne till järnålder, men med 
skikt som sträcker sig ner i bronsålder. 

Nuvarande gårdsbebyggelse i Äne är genomgående 
uppförd under 1800-talets senare hälft. 

 
 

 

27:9 
  Hol 

Urvalskriterier: • Välbevarade utskiftade bebyggelselägen. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. •  Lång agrarhistorisk kontinuitet. • Karaktäristiskt skifteslandskap i slättbygd.  

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 900 ha. Naturlig slåttermark: 2,5 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha. 

Övrig betesmark: 20 ha (2%). Åker: 725 ha (81%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Byggnadsinventering. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
• Kommunal översiktsplan.  

 
Vid Hol, på krönet av ett mäktigt isälvsdelta och med 
exponering mot Säveåns breda uppodlade dalgång, 
ligger ett av Västergötlands mest spektakulära 
fornlämningsområden. Här finns monumentala 
storhögar, gravfält och länets största sammanhängande 
område med fornåkrar.  

Med undantag av Store hög, som ligger i ett öppet, 
exponerat läge på krönet av åsen, återfinns huvuddelen 
av fornlämningarna i skogsmark. 

Fornlämningarna visar att bygden tidigt varit ett 

viktigt center. Områdets betydelse in i historisk tid 
visas bl.a. av en ovanligt stor bybildning redan 1546. 
Hol tillhör vid denna tid en av de största gårdarna i 
Vårgårda.  

Den omgivande slättbygdens stora åkrar är till största 
delen ett resultat av de stora skiftesreformerna i Hol, 
åren 1800 - 1845. Bebyggelselägena är i stort bevarade 
sedan skiftena. Det öppna landskapet utgör därför ett 
bra exempel slättbygd med utskiftade ensamgårdar. 

 

 

27:10 
Ramnaklev 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig betesmark: 8,5 ha (17%). Övrig betesmark: 10 ha (20%). Åker: 20 ha (40%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. 

 
Det viktigaste karaktärsdraget för odlingslandskapet 
kring Ramnaklev är en serie björkhagar som sträcker 
sig genom området. I björkhagarna finns stenmurar, 

odlingsrösen och en fägata. Fläckvis förekommer 
naturligt hävdberoende flora, t. ex. kattfot och 
backsippa. 
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27:11 
Ornunga - Asklanda 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. • Karaktäristiskt och 
välbevarat skifteslandskap med långa och raka stenmurar.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 600 ha. Naturlig betesmark: 20 ha (3%). Övrig betesmark: 30 ha (5%). Åker: 300 ha (50%). 

Lagskydd: Riksintresse K, KML 2 kap. (fornlämningar). 

Referenser: • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Odlingslandskapet kring Ornunga och Asklanda 
utbreder sig utefter en odlad moränhöjd, vackert 
belägen ovanför Ornungasjön. Odlingsmarkerna består 
huvudsakligen av åkrar avgränsade av stenmurar. 
Enstaka hagmarker förekommer också, av vilka främst 
skall nämnas en stor ekhage vid Asklanda, där dock 
trädskiktet är alltför tätt.  

Ornunga och Asklanda kyrkbyar representerar de 
små bygdeenklaver som med början under yngre 

brons- och järnålder växte fram i Sjuhäradsbygdens 
höglänta skogsmarker. Bortsett från enstaka beskogade 
fornlämningar av sten- och bronsålderstyp, är flertalet 
fornminnen belägna i eller i anslutning till 
inägomarken från historisk tid. Tillsammans med de 
förhistoriska ortnamnen och de tidigmedeltida 
kyrkorna berättar dessa om en lång och kontinuerlig 
utveckling där sockenbildningen direkt anknyter till 
förhistoriska bygder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ornunga gamla kyrka. 
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27:12 
Holtsäckra 

Urvalskriterier: • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Förekomst av naturliga fodermarker. • 
Rik förekomst av kulturhistoriska odlingsspår. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö.  

Klassificering: 1 (N2 K1). 

Areal: 15 ha. Naturlig slåttermark: 1 ha (7%). Övrig betesmark: 2 ha (13%). Åker: 5 ha (33%). 

Lagskydd: Riksintresse K.  

Rödlistade arter: Granspira (4) 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Kommunal 
översiktsplan. 

 
Mellan Ornungasjön och mossarna öster därom finns 
en odlingsbygd med småskalig prägel. Vid Holtsäckra 
har odlingslandskapet en mycket ålderdomlig karaktär. 
En fägata, flera stenmurar och otaliga odlingsrösen 
sätter sin prägel på landskapet. Vägrenar och småytor 

slås med lie, och här återfinns arter som t.ex 
backsippa, svinrot och slåttergubbe. I en öppen 
hagmark med stagghed växer den hotade arten 
granspira.  

Gårdsmiljön är välbevarad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stenmurar och otaliga odlingsrösen sätter sin prägel på markerna vid Holtsäckra. 
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27:13 
   Yxnås 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. •  Rikt inslag av slåtterängar. • Ålderdomligt odlingslandskap med 
traditionella brukningsformer. • Åkrar med hotade åkerogräs.  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 20 ha. Naturlig slåttermark: 1,5 ha (8%). Övrig betesmark: 2 ha (10%). Åker: 4 ha (20%). 

Rödlistade arter: Klätt (1).  

Lagskydd: Naturreservat, riksintresse K, riksintresse N.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
Kulturlandskapet vid Yxnås representerar ett idag 
försvinnande småbruks- och torplandskap. 
Odlingslandskapet med åkrar, hackslåttängar och 
betesmarker, omfattar inägorna till torpen Brännås och 

Yxnås. Dagens odlingslandskap vid Yxnås motsvaras i 
allt väsentligt av de småskaliga odlingsytor som 
redovisas i 1800-talets skifteshandlingar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De små och oregelbundna åkrarna vid Yxnås bidrar till att ge landskapet en ålderdomlig karaktär.
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Ängsmarkerna som under en tid varit igenväxta har 
efter omfattande restaureringsåtgärder återskapats, 
men de har ändå förlorat mycket av sin slåttergynnade 
flora.  

Intressant flora finner man däremot i de mycket små, 
brukade åkrarna. Här odlas traditionella grödor såsom 
långstråig råg, havre och lin. Dessutom förekommer 
ett flertal åkerogräs, som innan vår tids utsädeskontroll 
och giftanvändning, växte i många åkrar. Klätt, 
råglosta, åkerskallra och linogräs är några arter som 
förekommer vid Yxnås.  

Åkrarna brukas med gamla metoder av den 

intresserade brukaren. Häst används vid vallskörden 
och vid harvningen. Sådden sker för hand och vid 
skörden används lie. Bland djuren ingår fjällkor. 

I inägomarken förekommer rikligt med stenmurar 
och odlingsrösen. Genom hemägorna löper också den 
hägnade fägata som från Kärtared tidigare bar ut på det 
gemensamma betet på utmarken.  

I omgivningarnas lövskogar och bergsbranter växer 
en intressant lund- och torrbacksflora med arter som 
hässlebrodd, trolldruva, backskafting, krissla, sötvedel, 
backvicker och blodnäva. 

 
 

 

27:14 
 Kärtared 

Urvalskriterier: • Förekomst av hotade naturtyper. • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • 
Stort område med fukt- och strandängar.  

Rödlistade arter: Ljungögontröst (4).  

Klassificering: 1,3 (N1 K1). 

Areal: 200 ha. Naturlig slåttermark: 0,7 ha (0,4%) Naturlig betesmark: 15 ha (8%).  
Övrig betesmark: 30 ha (15%). Åker: 75 ha (38%). 

Lagskydd: Riksintresse N.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Mulens marker.  
• Länsstyrelsens våtmarksinventering.  • Biotoper i det nordiska kulturlandskapet. • Kommunal översiktsplan. 

 
Utmed Säveån uppströms Vårgårda finns ett varierat 
kulturlandskap med förekomst av idag sällsynta och 
kulturpräglade naturtyper som ljunghed och 
slåtterhävdade mader. Mellan byarna Kärtared och 
Horla kantas Säveån av plana, vidsträckta mader som 
översvämmas regelbundet. Till skillnad från många 
andra vattendrag i länet är denna del av Säveån orörd 
av diknings- och sänkningsföretag. 

Madslåttern utmed Säveån är dokumenterad i 1700-
talets geometriska kartor. Under början av 1900-talet 
ersattes lieslåttern med maskinslåtter. Kring 1920 slogs 
maderna med hästdragna tvåspanns slåttermaskiner. 
Redan 1930 såg man den första traktordragna 
slåttermaskinen. 

Så sent som på 1930-talet slogs fortfarande alla 
mader längs den slingrande ån mellan Horla och 
Kärtared. Efter andra världskriget blev man mindre 
beroende av madhöet som vinterfoder och slåttern 
ersattes av betesdrift.  

För närvarande maskinslås några hektar av den forna 
maden. Ytterligare ett tiotal hektar betas. Planer finns 
på att successivt utvidga hävden till att om möjligt 
omfatta hela den forna slåttermaden, för att Kärtared 
tillsammans med torpstället Yxnås skall ingå i ett 
större odlingslandskap med ålderdomlig prägel. 

Bland utpräglat hävdberoende arter på slåttermaden 
märks ängsstarr, trådtåg, klockgentiana och 
slåtterblomma. 

Brinkarna ner mot ån vid Kärtared betas. Här 
återfinns en sällsynt naturtyp, en välhävdad ljunghed 
där ljungbränningen vart femte år ingår i den 
traditionella skötseln. Ljungbränningen är en 
förutsättning för att rariteter som ljungögontröst skall 
kunna leva kvar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ängsstarr 
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27:15 
  Vaselid 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet.  

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 25 ha. Naturlig betesmark: 3 ha (12%). Övrig betesmark: 3 ha (12%). Åker: 13 ha (52%). 

Rödlistade arter: Almlav (4).  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. 

 
Gårdarna vid Vaselid ligger i en sluttning ner mot 
sjöar och våtmarker. Omgivningarna är i huvudsak 
skogsklädda. Odlingsmarkerna kring Vaselid är 
välskötta. Betesmarkerna är steniga och välbetade med 

ett fåtal träd och buskar. Slagna vägkanter och 
restytor, hamlade träd, vällagda stenmurar och 
odlingsrösen är andra ingredienser som bidrar till hel-
hetsintrycket. 

 
 

 

27:16 
  Grindsbacken - Anhult 

Urvalskriterier: • Förekomst av naturliga fodermarker. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 100 ha. Naturlig betesmark: 4,5 ha (5%). Övrig betesmark: 10 ha (10%). Åker: 45 ha (45%). 

Rödlistade arter: Granspira (4).  

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Sluttningen ner mot sjön Säven består av åkrar, 
lövdungar och betesmarker. Landskapsbilden är 
mycket tilltalande med god utsikt över sjön. På en 
utskjutande udde växer ett glest, vackert ekbestånd. 

Norr om udden finns rester av en delvis igenväxande 
slåtteräng där granspira och tätört noterats tidigare. 
Söder om udden finns en vacker ekhage.  

 
 

 

27:17 
  Östtorp 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Förekomst av hotad naturtyp.  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 4 ha. Naturlig slåttermark: 1,5 ha (38%). Åker: 2 ha (50%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
Det lilla torpet Östorp ligger ensligt beläget omgivet 
av barrskog och myrmarker. Miljön kring gården ger 
ett genuint intryck. En stensatt väg löper fram till 
huset från väster, och i omgivningarna finns flera 
hamlade träd. 

Odlingsmarkerna är småskaliga. Störst intresse 
tilldrar sig en fortfarande hävdad slåttermad utefter en 
bäck. Området är unikt i det avseendet att här finns en 

slåttermad som fortfarande hävdas genom lieslåtter. 
Slåttermaden uppvisar karaktäristisk vegetation med 
vattenklöver, kråkklöver, kärrviol, ältranunkel, 
brunven, stjärnstarr, hundstarr och hirsstarr samt inslag 
av t.ex. kärrspira, tätört, spindelblomster och korallrot. 
Av de riktigt ovanliga arterna kan nämnas 
tidigblommande slåtterblomma - en exklusiv 
slåtterängsart. 
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27:18 
Ljungås mfl 

Urvalskriterier: • Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag. • Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 2-3 (N2 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig slåttermark: 3 ha (6%). Övrig betesmark: 15 ha (30%). Åker: 15 ha (30%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Torpet Ljungås ligger på en höjd omgivet av barrskog 
och igenväxande odlingsmarker. Gårdsmiljön bär en 
ålderdomlig prägel. Åkermarkerna är små och 
oregelbundna. Här och var återfinns stenmurar och 
odlingsrösen. De forna ängsmarkerna som ligger 
mellan åkrarna slogs med lie fram till 1960-talet, men 
sedan dess har igenväxning pågått. Dock återfinns 
fortfarande ett litet källkärr med bl.a. slåtterblomma, 

jungfru Marie nycklar samt ängsstarr. Den omgivande 
skogen har delvis prägel av gammal blädad betesskog. 

På angränsande smågårdar vid Lunden och 
Kamparås finns också ett småskaligt odlingslandskap 
med stenmurar och gamla träd. 

Området ingår i ett större stråk med välbevarade 
äldre smågårdar, som sträcker sig från Stora Färgen i 
väster till Säven i öster. 

 

 

27:19 
Skårsberg 

Urvalskriterier: • Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer. • Mångformigt odlingslandskap med 
rikt inslag av slåtterhävdade åkerholmar. • Betad skog med stark karaktär av utmark.  
• Rikligt med små brukade åkermarker. • Synnerligen väl bevarade stenmurar/stenmurssystem.  

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 25 ha. Naturlig slåttermark: 0,2 ha (1%). Naturlig betesmark: 4 ha (16%). Åker: 5 ha (20%). 

Rödlistade arter: Granspira (4), ljungögontröst (4).  

Lagskydd: Riksintresse N. 

Referenser: • Mulens marker. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal översiktsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hö på tork vid Skårsberg.  
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Skårsberg, ett gammalt torp under Skanterna i 
Skogsbygdens socken, är i många stycken unikt. Unikt 
i det avseendet att odlingsmarkerna här uppvisar flera 
av de karaktärsdrag som varit vanliga i forna tider men 
som i stort sett försvunnit från det moderna 
odlingslandskapet. Det öppna, välhävdade landskapet 
kring Skårsberg och Nyebro, med sina 
terränganpassade åkrar och lieslagna åkerholmar, 
återspeglar på ett tydligt sätt ett av de kanske viktigaste 
karaktärsdragen i det forna odlingslandskapet - 
välhävden. I det gamla bondelandskapet var varje 
kvadratmeter betydelsefull för hushållningen, inget 
fick gå till spillo. De områden, som inte brukades som 
åker, slogs med lie för att ge vinterfoder till djuren, och 
detta oavsett om det var friska, frodiga marker eller 
magra hällmarker.  

Ett annat viktigt inslag i det gamla bondesamhället 
var att djuren gick på skogen och betade. Betad skog är 
något som också finns kvar vid Skårsberg även om 
djuren också går i hagmark. 

Mellan Skårsberg och Nyebro finns vidsträckta 
starrmader längs ån. De är numera övergivna, men har 
tidigare haft stor betydelse för att ge vinterfoder till 
djuren.  

Odlingsrösen, stenmurar, trägrindar, gamla körvägar 
och fädrev bidrar till att skapa en komplett miljö kring 
Skårsberg. Denna levande odlingsmiljö som har få 
motsvarigheter i länet finns bevarad tack vare nedärvd 
kunskap och enträget, hårt arbete från dagens brukare 
Hilding Max och hans dotter. Detta landskap som är en 
återspegling av det gamla bondelandskapet måste 
bevaras även för framtiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskapet vid Skårsberg är väl sammanhållet. De öppna markerna omges av barrskog, som stundom har karaktär av 
gammal betesskog. 
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27:20 
 Vangklev 

Urvalskriterier: • Småskaligt odlingslandskap.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 40 ha. Övrig betesmark: 5 ha (13%). Åker: 13 ha (33%). 

Lagskydd: Riksintresse N. 

Referenser: • Kommunal översiktsplan. 

 
Fjällåsen, Sjötorp och Mellomtorp är namnen på några 
av de små skogstorp som ligger i skogsområdet mellan 
Skårsberg och Lida. Här finns smågårdar i typiska 
höjdlägen. Landskapet är kuperat, och 

odlingsmarkerna utgörs av små oregelbundna åkrar. På 
Fjällmossen syns resterna av gamla torvtäkter, och 
vägen över mossen kantas av en rad med tall och björk 
på ett karaktäristiskt sätt. 
 

 

27:21 
  Lida 

Urvalskriterier: • Förekomst av hotad art. • Förekomst av hotad vegetationstyp/-typer. • Förekomst av hotad naturtyp. • 
Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet (kring Storegården).  

Rödlistade arter: Granspira (4), alkonblåvinge (2). 

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 40 ha. Naturlig betesmark: 3,5 ha (9%). Övrig betesmark: 6 ha (15%). Åker: 25 ha (63%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. 

 
Lida ligger strax söder om Sandsjön. Omgivningarna 
är barrskogsrika med enstaka skogstorp. Kring byn 
öppnar sig landskapet med betesmarker och små åkrar, 
avbrutna av ett otal små åkerholmar. Flera 
gårdsmiljöer är välbevarade.  

I bäcken som rinner genom odlingsmarkerna finns 
lämningar efter en kvarn, och delar av bäckfåran är 

stensatt. Odlingsrösen och stenmurar är vanligt 
förekommande i hela området.  

Landskapet i sin helhet är bäst bevarat kring 
Storegården. Utmed ån finns en betad fukthed där den 
vackra blåa klockgentianan växer. Här förekommer 
också den mycket sällsynta alkonblåvingen, vilken är 
helt beroende av klockgentianan för sin fortplantning. 
 

 

27:22 
 Nabben 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Synnerligen väl bevarade stenmurar och odlingsrösen. • 
Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med äldre inslag.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 8 ha. Naturlig betesmark: 2 ha (25%). Åker: 4 ha (50%). 

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. 

 
Nabben är ett torp under hemmanet Anhult. I likhet 
med övriga gårdar som ligger i Skogsbygdens socken, 
omges odlingsmarkerna av vidsträckta skogar. 
Nabbens värde ligger främst i det estetiskt tilltalande 

kulturlandskapet. Stenmurar, talrika odlingsrösen och 
en genuin gårdsmiljö sätter sin prägel på landskapet. 
Torpgrunder och en äldre körväg är andra kulturspår 
som förekommer. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Östtorp 1 Slåttermad 0,5 ha 
   Hackslått 1 ha 
2 Lunden 2 Hackslått 1 ha 
3 Ljungås 2 Hackslått 1,7 ha 
   Slåtterkärr 0,3 ha 
4 Vägskälet, Uddabo 3 Björkhage 1,7 ha 
5 Björsbo 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 5 ha 
6 Höghult 3 Björkhage 1,5 ha 
7 Skårsberg 1 Hackslått 0,2 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
   Betad skog 3 ha 
8 Nyebro 1 Hackslått 0,5 ha 
9 Sandbacken 2 Öppen hagmark 2 ha 
   Hackslått 1 ha 
10 Mjösjön, Lida 1 Sötvattenstrandäng 2 ha 
11 Lida 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
12 Nabben 3 Mosaik 4,5 ha 
13 Yxnås 1 Hackslått 1,5 ha 
14 Kärtared 1 Slåttermad 0,7 ha 
   Sötvattenstrandäng 15 ha 
   Ljunghed 0,3 ha 
15 Gräsbacken 3 Ekhage 1,5 ha 
16 Klevhult 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
17 Torpet, Skogsbygden 1 Hackslått 0,2 ha 
18 Mellomgärdessjön 2 Hackslått 0,5 ha 
19 Osdal 3 Ekhage 0,5 ha 
20 Långareds Damm 3 Betad skog 1,7 ha 
21 Svenstorp 3 Ekhage 1,5 ha 
22 Årred 3 Blandlövhage 1,5 ha 
23 Grindsbacken 3 Hackslått 1 ha 
24 Lillegården 3 Blandlövhage 2 ha 
25 Äspenäs 3 Ekhage 1,5 ha 
26 V om Västergården, Vaselid 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
27 Vid Västergården, Vaselid 3 Ekhage 0,5 ha 
   Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
28 Ö om Västergården, Vaselid 3 Ekhage 0,7 ha 
29 Sjötorp 3 Blandlövhage 3,5 ha 
30 Tomasgården 3 Björkhage 1,5 ha 
31 Hols gärde 2 Annan öppen äng 2,5 ha 
32 Säteriet, Vittene 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
33 Hallstorp 3 Öppen hagmark 0,3 ha 
34 Siene ekhagar 2 Ekhage 22,5 ha 
35 Tubbetorp 3 Björkhage 3,5 ha 
36 Brolycke 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1 ha 
37 Eklanda 2 Blandlövhage 5 ha 
38 Siene Östergården 3 Ekhage 4 ha 
39 Bösstorp 3 Björkhage 3 ha 
40 Uddetorp 3 Öppen hagmark 4 ha 
41 Ramnaklev 3 Björkhage 8,5 ha 
42 Ornunga 3 Ekhage 8 ha 
43 Södergården, Ornunga 3 Blandlövhage 3,5 ha 
44 Mellomgården 3 Ekhage 1,7 ha 
45 Holtsäckra 1 Öppen hagmark 3 ha 
   Hackslått 0,2 ha 
46 Asklanda 2 Ekhage 7,5 ha 
47 Romnefall 3 Öppen hagmark 2,5 ha 
48 Tokatorp 3 Ekhage 1,5 ha 
49 Brotorp, Lena 3 Öppen hagmark 0,5 ha 
50 Nuggeberg 3 Blandlövhage 10 ha 
51 Lagmansholm 2 Blandlövhage 7,5 ha 
52 Ugglegärdet 3 Ekhage 3 ha 
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53 Mängsholm 1 Ekhage 35 ha 
   Sötvattenstrandäng 15 ha 
54 Skövde Västergården 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
55 Tubbetorp 2 Ekhage 6 ha 
56 Vårgårda egendom 3 Blandlövhage 3,5 ha 
57 Sörgården 3 Björkhage 10,5 ha 
58 Algutstorp 2 Öppen hagmark 14 ha 
59 Kungegården, Hägrunga 2 Öppen hagmark 1 ha 
60 Kilatorp 3 Björkhage 5 ha 
61 Tånga hed 1 Annan öppen utmark 22,5 ha 
62 Olstorp 2 Björkhage 4,5 ha 
63 Ambjörntorp 3 Blandlövhage 24 ha 
64 Lilla Åby 3 Björkhage 3,5 ha 
65 Lilla Landa 3 Björkhage 6 ha 
66 Stora Landa 2 Öppen hagmark 9 ha 
67 Lövhagar vid Stora Landa 2 Blandlövhage 16,5 ha 
68 Tormundsgärde 3 Öppen hagmark 2 ha 
69 Skattegården, Kvinnestad 3 Öppen hagmark 1 ha 
70 Äne 2 Ekhage 7,5 ha 
71 Gråsten 3 Ekhage 1,7 ha 
72 Hagö 2 Öppen hagmark 1 ha 
   Björkhage 1 ha 
73 Ekebacken 3 Björkhage 1,5 ha 
74 Fötene 3 Öppen hagmark 6,5 ha 
   Blandlövhage 10 ha 
75 Västergården, Fötene 3 Öppen hagmark 2,5 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

55 Lundskullen Gravfält 
59 Hols gärde Gravfält 
62 Hönshögen Gravfält 
63 Ornunga g:a kyrka Kyrkogård 
64 Trojaborgen Labyrint 
66 Eklanda Gravfält 
92 Tubbetorp Gravfält 
93 Bönatorp Hög, domarring 
100 Lagmanskullen Gravfält 
103 Lagmansholm Stenvalvbro 
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Vänersborgs kommun 

80:1 
Sjöbotten 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Variationsrikt, äldre 
odlingslandskap med välbevarad helhet. 

Klassificering: 2 (N3 K2). 

Areal: 17 ha. Övrig betesmark: 2 ha (9%). Åker: 3 ha (55%). 

Referenser: • Natur i Älvsborgs län.  

 
Bodanesjön omges delvis av öppna åkermarker vilka 
bidrar till en tilltalande landskapsbild. Vid Sjöbotten 
finns ett intressant odlingslandskap. Här finns ett 

mosaikartat landskap med lövhagar, små åkrar och en 
liten strandäng.  

 

 

80:2 
Bodaneälven 

Urvalskriterier: • Småskaligt odlingslandskap längs opåverkat vattendrag. • Viktig rastplats för änder. 

Klassificering: 3 (N2 K2). 

Areal: 45 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (9%). Övrig betesmark: 20 ha (44%). Åker: 6 ha (13%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Bodaneälven rinner genom ett odlingslandskap med 
små gårdar. Ån är relativt opåverkad av 
dikningsingrepp och rätningar. Utmed ån finns smala 
mader och åkärr, vilka översvämmas under våren och 
utgör viktiga rastplatser för änder. Mindre områden 
med naturbetesmark finns bl.a. vi Tjärtakan och 
Laxfisket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodaneälven med omgivande odlingsmarker. 
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80:3 
Hästefjordarna 

Urvalskriterier: • Stort område med fukt- och strandängar av mycket stor betydelse för fågellivet.  
• Kulturhistoriskt intressanta dikningsföretag. •  Lång agrarhistorisk kontinuitet. 

Klassificering: 2 (N1 K1). 

Areal: 6000 ha. Naturlig betesmark: 103 ha (2%). Övrig betesmark: 100 ha (2%). Åker: 1250 ha (21%). 

Rödlistade arter: Småfläckig sumphöna (4), storspov (4), gulärla (4), årta (2), ljungpipare (4), tornfalk (4), sädgås (4), 
svarthalsad dopping (2).  

Lagskydd: Riksintresse K, fågelskyddsområde, strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar). 

Referenser: • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal naturvårdsplan. Hästefjorden under stenåldern. • Länsstyrelsens 
lövskogsinventering.  

 

Hästefjordarnas historia sträcker sig sannolikt till tiden 
omkring 7000 år före Kristus, då området avskiljdes 
från havet och blev en sötvattensjö. Under de senaste 
två århundradena har Hästefjordarna utsatts för ett 
antal sjösänkningsföretag varför den nuvarande 
utsträckningen inte överensstämmer med ursprunget. 

Omgivningarna kring många av länets slättsjöar har 
tidigt varit bebodda under stenåldern, och härvidlag 
utgör Hästefjordarna inget undantag. Kanske snarare 
tvärtom, Hästefjordarna är ett av länets viktigaste 
områden med stenåldersbosättningar. 

Det äldsta spåret av mänsklig verksamhet är den 
mycket uppmärksammade benharpunen, som blev 
funnen vid kanalgrävningen 1867 - 68. Den har 
befunnits härstamma från tidig stenålder, omkring 

6000 år före Kristus, och anses tillhöra 
Maglemosekulturen. Det tidigaste jordbruket kring 
Hästefjorden började med stor sannolikhet under yngre 
stenåldern. Under järn- och bronsåldern utvidgades 
odlingsmarkerna, för att mot slutet av 1800-talet i stort 
sett motsvara samma arealer som idag.  

Vid 1800 talets början, i samband med laga skifte, 
ökade behovet av odlingsmark. Omkring 1800-talets 
mitt genomfördes en rad sänkningsföretag vilket 
förvandlade den forna Hästefjorden till två sjöar 
sammanbundna av den s.k. Futtenkanalen. Som en 
effekt av dikningsföretagen torrlades ca 2000 ha mark, 
varav hälften var odlingsbar. Förutom åkermark vanns 
också slåttermark i form av tidvis översvämmade 
sankängar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strandäng vid Lilla Hästefjorden. 
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Stenåldersfynd från Hästefjordsområdet. 
 
 
 
 
Sankängarna runt Hästefjordarna har varit och är 

fortfarande mycket betydelsefulla för många 
våtmarksberoende fåglar. Tyvärr har fuktängarnas 
utbredning minskat genom omfattande invallningar 
under de senaste 20 åren. Samtidigt har minskad 
slåtter- och betesdrift lett till igenväxning och därmed 

har förutsättningarna för fågelfaunan också försämrats. 
Trots detta är ändå Hästefjordsområdet att betrakta 

som en av länets förnämsta fågellokaler. Området är 
mycket viktigt som rastlokal för gäss änder och svanar. 
De viktigaste gåsbetesmarkerna fanns tidigare norr om 
St. Hästefjorden, men under senare år har gässen dels 
minskat i antal, dels sökt sig till andra områden.  

De kvarvarande fukt- och strandängarna är av 
mycket stor betydelse som häcknings- och 
födosökslokaler för flera fågelarter som idag är 
minskande eller hotade i landet, t.ex. tofsvipa, storspov 
och gulärla. Dessutom kan nämnas svarthalsad 
dopping, småfläckig sumphöna och rödbena vilka 
numera noteras alltmera sällan under häckningstid. 
Under flyttningstid är fukt- och strandängarna viktiga 
för rastande vadare, t.ex. kärrsnäppa, brushane, 
ljungpipare, gluttsnäppa och grönbena. De viktigaste 
fukt- och strandängsområdena runt sjöarna är 
Röseboviken, Kalvöområdet, strandängarna väster om 
Sörvik, Långsjön, Goppan och Stenön - Vikområdet. 

Områdets förutsättningar som fågellokal skulle 
kunna förbättras genom utvidgat bete och slåtter av 
strandängar och tidvis översvämmad åkermark. Andra 
åtgärder som vore mycket värdefulla är att återskapa 
forna sankängar genom att låta diken gå igen eller ta 
bort invallningar. Det är dock olämpligt att genomföra 
åtgärder som leder till att områden som idag tidvis 
översvämmas blir helt vattenfyllda. 

 
 

Observera! Området har givits en sammanvägd 
klassificering 2. Det bör noterats att området är stort och 
heterogent. Här finns allt ifrån områden av mycket hög klass 
till områden som är relativt ointressanta för såväl natur- 
som kulturmiljövården. En noggrannare översyn av området 
är befogad. 

 
 

 

80:4 
Dereviken 

Urvalskriterier: • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. • Rikligt med naturliga fodermarker.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 50 ha. Naturlig betesmark: 4,5 ha (9%). Övrig betesmark: 10 ha (20%). Åker: 30 ha (60%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering.  
• Kommunal naturvårdsplan.  

 
Gården Dereviken är ett småskaligt jordbruk med små 
åkrar, trädrika hagmarker och rikligt med lövbryn. 
Området är vackert beläget vid Vänerstranden. 
Hagmarkerna hyser hävdgynnade arter som 

slåttergubbe, svinrot och darrgräs. Områdets värde 
ligger framförallt i den stora andelen naturbetesmarker 
i förhållande till andelen åker. Liknade gårdar är 
sällsynta i denna del av länet 
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80:5 
Vänersnäs 

Urvalskriterier: •  Fornlämningar i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna • Mycket gamla och grova lövträd. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 70 ha. Naturlig betesmark: 5,5 ha (8%). Övrig betesmark: 10 ha (14%). Åker: 35 ha (50%). 

Lagskydd: Naturminne, KML 2 kap. (fornlämningar), strandskydd, riksintresse N, riksintresse F.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län.  

 
Kring Vänersnäs gård finns ett stort antal hagmarker, 
med grova ekar och askar, där tyvärr beteshävden idag 
är alltför svag. Den betesgynnade floran är magert 

representerad. I anslutning till de betade hagmarkerna 
finns fornlämningar i form av gravfält, hällristningar, 
rösen och hög ar. 

 

 

 
80:6 

   Rudet 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Stor betydelse för friluftsliv. • Förekomst av hagmarker och betade 
strandängar. • Variationsrikt, äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 30 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (13%). Övrig betesmark: 5 ha (17%). Åker: 10 ha (33%). 

Lagskydd: Strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Kring Rud finns en äldre bebyggelsemiljö med flera 
man- och ekonomibyggnader. I omgivningarna kring 
husen växer gamla, grova lövträd. 

Nedanför gårdarna finns ett stort och tydligt, 
förhistoriskt skredärr, där markytan sjunkit mer än 10 
meter i förhållande till omgivande odlingsmark. 
Skredbotten har tidigare varit uppodlad, men hävdas 
idag som betesmark. I anslutning till sjön finns 

välhävdade strandängar med långgrunda lerstränder. På 
strandängarna häckar bl.a. kricka, tofsvipa och mindre 
strandpipare.  

I sluttningen ner mot sjön finns omväxlande 
naturbetesmark och betade åkrar. Hagmarkerna är 
under viss igenväxning, men i de öppnare delarna 
finner man en rik, hävdgynnad flora med svinrot, 
slåttergubbe, jungfrulin, darrgräs, gullviva och vildlin. 

 

 

 
80:7 

 Vassbotten 

Urvalskriterier: • Betade strandängar och fuktängar med betydelse för fågellivet. • Förekomst av hotade arter.  
• Välbevarade fornlämningar i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 90 ha. Övrig betesmark: 20 ha (22%). Åker: 35 ha (39%). 

Rödlistade arter: Strandbräsma (2), renlosta (3), gullkrage (4), gulärla (4).  

Lagskydd: Strandskydd, KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse K. 

Referenser: • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av Älvsborgs län. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Vid den allra sydligaste viken av Vänern, vid 
Vassända, låg en gång staden Vänersborgs före-
gångare Brätte. Genom utgrävningar har delar av den 
gamla stadsplanen frilagts. Området ligger på en 

björk- och ekklädd kulle och sköts som ett 
fornvårdsobjekt. De omgivande odlingsmarkerna 
bildar en naturlig ram kring fornvårdsområdet. 
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Husgrunder och andra spår från staden Vänersborgs föregångare Brätte kan ses på en lövbevuxen kulle invid Vassbotten. 
 
Vid vikens innersta del finns strandängar av 

betydelse för fågellivet. Tyvärr är beteshävden idag 
alltför svag. Norrut från Vassända sträcker sig ett 
område med igenväxande odlingsmarker och rester av 

en gammal lertäkt. Inom denna del, bl.a. vid Vassända 
kyrkoruin och vid Dalbrons västra fäste, växer flera 
hotade växtarter knutna till odlingslandskapets 
småbiotoper. 

 
 

 

80:8 
Halle- och Hunneberg 

Urvalskriterier: • Stor betydelse för friluftsliv och turism. • Förekomst av naturliga fodermarker med rik, hävdgynnad 
flora. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 45 ha. Naturlig slåttermark: 0,7 ha (7%). Naturlig betesmark: 3,5 ha (9%). 
Övrig betesmark: 30 ha (67%). Åker: 6 ha (13%). 

Lagskydd: Riksintresse F, riksintresse N, naturvårdsområde, riksintresse K.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal naturvårdsplan.  

 
Uppe på de bägge platåbergen, Halle- och Hunneberg 
dominerar mossar och barrskogar. Här och var finns 
små öppna marker runt gammal torpbebyggelse. Åker 
och ängsmarker har under senare år börjat restaureras 
på flera ställen. I första hand skall Grinnsjötorpet 
nämnas, med en rik slåttergynnad flora och förekomst 

av den sällsynta klockgentianan. Andra värdefulla 
områden är t.ex. Fagerhult, Ekebacken, Trohult och 
Uggledalen. 

Vid Bergagården finns naturskola, Naturum och en 
motionscentral. Gården omges av hästbetade åkrar och 
delvis igenväxande ekhagar. 
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80:9 
Lilleskog - Vänersnäs 

Urvalskriterier: • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. •  Lång agrarhistorisk 
kontinuitet. • Mångformigt odlingslandskap med rikt inslag av åkerholmar och andra småbiotoper.  
• Stor betydelse för friluftsliv och turism. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 1400 ha. Övrig betesmark: 50 ha (4%). Åker: 850 ha (61%). 

Lagskydd: Riksintresse K, KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse F (delvis), riksintresse N (delvis), strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Kommunal naturvårdsplan. • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen 
av Älvsborgs län.  

 
På den södra delen av Vänersnäs utbreder sig ett öppet 
men varierat odlingslandskap. Åkermark omväxlar 
med enbuskbevuxna hällmarker och ekdungar. 
Kombinationen av skogsdungar, öppen och halvöppen 
mark är värdefull för många fåglar som t.ex.  
hämpling, törnskata, stare, stenskvätta och 
törnsångare. 

Strandområdet utmed Vänersnäs västsida är i sin 
södra del variationsrikt med kalspolade hällmarker och 
blockrika stränder, omväxlande med grunda, 
vegetationsrika vikar. På några av de ställen där 
odlingsmarkerna ansluter till stranden finns betade 
strandängar. 

Vänersnäs gränsar i öster till den mycket fågelrika 
Dättern, vilken bl.a. finns med på FN:s lista över 
värdefulla våtmarker. 

Odlingslandskapet norr om Näsbyholm domineras av 
stora åkermarker ner mot sjön. Åkrarna medger 

utblickar över Vänern och är av betydelse för fågelarter 
som t.ex. tofsvipa. Inom denna del finns enstaka, små 
betade strandängsavsnitt. 

I den trånga dalgången som bildats mellan Halle- och 
Hunneberg finns ett särpräglat odlingslandskap. De 
öppna åkrarna står i skarp kontrast mot de branta 
bergssidorna som reser sig på ömse sidor om 
dalgången. 

Hela bygden är mycket rik på fornlämningar och 
historiska lämningar. Bland dessa kan nämnas rika 
stensättnings- och älvkvarnsförekomster, en stor 
domarring, runstensfragment, kyrkoruiner, 
minnesstenar, milstenar m.m. Flera värdefulla 
bebyggelsemiljöer finns inom området bl.a. Vänersnäs 
kyrkby, Margeretebergs och Näsbyholms herrgårdar 
samt gårdsbebyggelse från slutet av 1800-talet längs 
Lilleskogsdalen. 

 

 

81:2 
Hullsjön - Tunhem 

Urvalskriterier: • Typisk slättsjö med betade strandängar och omgivande slättlandskap. • Området är betydelsefullt för 
fågellivet (huvudsakligen Hullsjön). • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. •  Lång 
agrarhistorisk kontinuitet. • Mycket gamla och grova lövträd ( Västra Tunhem). • Välbevarat skifteslandskap med 
karaktäristiska bebyggelselägen (kring Hullsjön). • Förekomst av hotade arter. 

Klassificering: 1-3 (N1 K1). 

Areal: 2825 ha. Naturlig slåttermark: 5 ha. Naturlig betesmark: 40 ha (2%).  
Övrig betesmark: 111 ha (4%). Åker: 2000 ha (73%). 

Rödlistade arter: Gulärla (4), svarthalsad dopping (2), storspov (4), rapphöna (4), kornknarr (4), tornfalk(4), vaktel (2), 
årta (2), brun kärrhök (4).  

Lagskydd: Landskapsskydd, riksintresse K, riksintresse N, naturreservat, KML 2 kap. (fornlämningar), byggnadsminne, 
byggnadsminnesmärke, strandskydd.  

Referenser: Skötselplan för  naturreservatet Hullsjön. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
• Natur i Älvsborgs län. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Jämförande inventering av våtmarker i Västgötadelen av 
Älvsborgs län. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Kommunal naturvårdsplan. 

 
Hullsjön och Tunhemsslätten är ett av länets bästa 
exempel på slättlandskap med stora kvalitéer såväl för 
naturvården som för kulturminnesvården. Dessutom 
erbjuder området en enastående landskapsbild med få 
motsvarigheter i landet. Landskapets stora 
skönhetsvärden betingas framförallt av kontrasten 
mellan den plana slätten och Hunnebergs branta 
klippstup. 
Västra Tunhem och Hullsjöbygden blev centrum under 
forntiden tack vare att det var gynnsamt att leva här. 

På de sanka markerna längs Göta älv och Hullsjön 
fanns bete till boskapen. De lättare jordarna nedanför 
Halle- och Hunneberg passade dåtidens bönder som 
brukade jorden med träårder. På berget fanns gott om 
jaktvilt och virke. 

Hullsjöns betydelse under förhistorisk tid belyses 
bl.a. av ett flertal stenåldersboplatser. Järnålderns 
gravplatser i form av stensättningar och högar 
återfinns i riklig mängd längs sjöns västra sida. 
Områdets betydelse har fortsatt in under medeltiden. 
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Jordeboken upptar vid medeltidens slut hela 6 gårdar i 
Hullsjö. Bebyggelsen låg ursprungligen tätt gyttrad på 
Hullsjö bytomt, men i och med laga skiftet splittrades 
byn och gårdarna flyttade ut till sina nuvarande lägen 
på impediment i åkermarken. Som vindskydd plant-
erades träd, vilka idag får gårdarna att framstå som 
gröna öar i landskapet. Till flera av gårdarna löper 
vackra alléer. Träden och gårdarnas lägen skapar ett 
speciellt mönster i landskapet, karaktäristiskt för 
utskiftade gårdar i slättbygd. 
Hullsjön är att betrakta som länets kanske förnämsta 
fågelsjö. Sjön omges av vassar samt betade och 
slåtterhävdade mader. För att förbättra hävden av 
markerna runt sjön har omfattande 
restaureringsåtgärder genomförts under senare år. På 
så vis har förutsättningarna för många känsliga 
våtmarksfåglar förbättrats. Drygt 230 fågelarter har 
observerats och antalet häckande arter är ca 70. Under 
vår och höst rastar stora mängder svanar, änder och 
vadare. Häckande arter som är beroende av de 
hävdade strandängarna är bl.a. storspov, 
enkelbeckasin, ängspiplärka och tofsvipa. Småfläckig 
sumphöna häckade troligen i sjön under 1990 och 
svarthalsad dopping har tidigare noterats. I 
omgivningarna kring sjön häckar tornfalk. Vid Nygård 
hördes spelande vaktel under häckningstid. Under 
1990 observerades också spelande dvärgbeckasin och 

dubbelbeckasin vid Hullsjön, vilket måste anses som 
en sensation. 

Landskapet vid den västra foten av Hunneberg kring 
västra Tunhems kyrka är utan tvekan en av landets 
mest värdefulla kulturmiljöer. Fornlämningarnas 
storlek och antal visar att området måste ha varit en av 
Västsveriges mest betydelsefulla platser redan under 
forntiden Man vågar anta att platsens funktion som 
bygdens centrum har en obruten tradition från 
forntidens slut fram till 1800-talet. Huvuddelen av 
bebyggelsen är från 1700- och 1800-talen. 
Tillsammans utgör bebyggelsen inom området en 
utomordentligt väl bevarad helhet, där man kan få en 
mycket tydlig bild av den svenska landsbygdens 
utveckling och utseende före 1900-talet. I 
omgivningarna kring kyrkan och prästgården finns 
ekhagar med glest ställda, mycket grova ekar. Bland 
dessa kan man finna länets allra äldsta ekar. 
 
 
 
 
Landskapet kring Hullsjön och Västra Tunhem sträcker sig 
över två kommuner. Beskrivningen återges i sin helhet både 
under Vänersborgs och Trollhättans kommun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravfältet vid Västra Tunhem. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Rud 3 Öppen hagmark 1 ha 
2 Östra Hästefjorden 1 Sötvattenstrandäng 68 ha 
3 Dereviken 3 Blandlövhage 4,5 ha 
4 Risö 2 Öppen hagmark  0,7 ha 
5 Sörvik 2 Sötvattenstrandäng 20 ha 
6 Kungetorp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
7 Rudet 2 Blandlövhage 4 ha 
8 Ramnered o Lunden 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 2,5 ha 
9 Grunnebo 2 Öppen hagmark 3 ha 
10 Fristorp 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 3 ha 
11 Västra Tunhem 3 Ekhage 10,5 ha 
12 Fagerhult 3 Blandlövhage 1 ha 
13 Nygård 3 Träd- och buskbärande äng 1,5 ha 
   Blandlövhage 6,5 ha 
14 Långedalen 3 Öppen hagmark 1,7 ha 
15 Trohult 3 Öppen hagmark 1 ha 
16 Skogen 3 Björkhage 1,7 ha 
   Ekhage 1,7 ha 
Ö1 Hultet, Västra Bleken 3 Öppen hagmark 1,5 ha 
Ö2 Bollerud 3 Blandlövhage 0,5 ha 
Ö3 Nedre Bön 3 Öppen hagmark 3 ha 
Ö4 Sjöbotten 3 Blandlövhage 1 ha 
   Sötvattenstrandäng 1 ha 
Ö5 Torpane 3 Öppen hagmark 7 ha 
Ö6 Murängen, Lövås 3 Blandlövhage 2 ha 
Ö7 Tjärtakan 3 Öppen hagmark 3,5 ha 
Ö8 Laxfisket 3 Öppen hagmark 1 ha 
Ö9 Södra Binäs 3 Blandlövhage 1,5 ha 
Ö10 Gunnarsberg 3 Sötvattenstrandäng 10 ha 
Ö11 Södra Timmervik 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,5 ha 
Ö12 Fagervik 3 Sötvattenstrandäng 1 ha 
Ö13 Kyrkobyn 3 Sötvattenstrandäng 7 ha 
Ö14 Härstad 3 Öppen hagmark 28 ha 
Ö15 Grinnsjö 3 Annan öppen äng 0,7 ha 
Ö16 Ekelund 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,4 ha 
Ö17 Grå Lagg 3 Ospecificerad naturtyp 0,3 ha 
Ö18 Bockegården 3 Ekhage 5,5 ha 
Ö19 Ekebacken 3 Ospecificerad naturtyp 2 ha 
Ö20 Vänersnäs 3 Ekhage 5,5 ha 
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Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

7 Rösebo  Rösen 
10 Lövås Murängen  Husgrunder 
30 Sundsberget  Gravfält 
33 Skottene Jättegraven  Hällkista 
35 Forstena  Gravfält 
37 Hästevadet  Gravfält 
40 Prästgården  Gravfält 
71 Evenstorp  Hällristning 
73 Västra Tunhem  Kalkugnarna 
210 Solliden  Torpmiljö 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Halleskogen. Hagmark och strövområde. Lund- och hagmarksflora.  
2. Toltorp. Öppna, fårbetade marker runt gammalt torp. Bl.a. darrgräs, brudbröd, Jungfru Marie nycklar och grönvit 

nattviol.  
3. Betad mad. Tofsvipa, gulärla och mindre strandpipare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brudbröd. 
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Åmåls kommun 

85:1 
  Låbyn 

Urvalskriterier: I det närmaste oskiftad by. • Rikligt med restaurerbara hagmarker.  

Klassificering: 2 (N3 K1). 

Areal: 50 ha. Övrig betesmark: 10 ha (20%). Åker: 30 ha (60%). 

Lagskydd: Riksintresse K, strandskydd.  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
Låbyn är en vacker och radbyliknande gårdssamling. 
Byns ålderdomliga karaktär betonas genom de relativt 
välbevarade mangårdarna och mängden 
driftsbyggnader i nära kontakt med den gamla 
landsvägen. Gårdsbrukens lokalisering till en höjdrygg 
sätter sin prägel på landskapet samtidigt som det ger 
en föreställning om den agrara bebyggelsestrukturen 
under 1700- 1800-talen. Låbyns autentiska 
miljökaraktär förstärks dessutom av att endast två av 

byns 11 gårdsbruk jämte soldathemman utflyttades i 
samband med laga skifte 1846. Låbyn är därmed 
länets kanske förnämsta exempel på en by med 
oskiftad karaktär. 

Den vackra bymiljön omges av ett varierat odlings- 
och beteslandskap med ett stort inslag av igenväxande 
hagmarksbiotoper, storvuxna enebuskar och grova ekar 
med intressant lavflora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskap vid Låbyn.  
 

85:2 
Henebyn - Segersbyn - Lånsbol 

Urvalskriterier: • Välbevarade, äldre bymiljöer. •  Området är betydelsefullt för fågellivet.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 500 ha. Övrig betesmark: 30 ha (6%). Åker: 300 ha (60%). 

Rödlistade arter: Storspov (4).  

Referenser: • Jämförande inventering av våtmarker i Dalsland. • Byggnadsinventering.  
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Norr om Åmål, mellan Segerbyn och Låbytorp, 
utbreder sig ett landskap med omväxlande öppna 
kuperade åkermarker och skogsområden. Landskapet 
präglas i hög grad av ett flertal äldre, väl samlade 
bymiljöer kring t.ex. Segerbyn, Packebyn, Lånsbol 
och Henebyn.  

Centralt i området ligger Hajsjön, en sänkt sjö som 
numera närmast är att betrakta som ett kärr. Bete 
förekommer inte längre, men slåttern av intilliggande 
åkrar är betydelsefull för fåglar som t.ex. storspov och 
tofsvipa. Hajsjön är häckningslokal för trana, brun 
kärrhök och vattenrall. 
 

 

85:3 
Strand - Skackerud 

Urvalskriterier: • Mycket artrik flora. • Biologiskt mångformigt område. • Mycket tilltalande landskapsbild som är 
beroende av fortsatt odling. • Rikligt med naturliga fodermarker. • Förekomst av hotad naturtyper och arter. • Ålderdomligt 
odlingslandskap med traditionella brukningsformer. 

Klassificering: 1 (N1 K2). 

Areal: 35 ha. Naturlig slåttermark: 0,4 ha (1%). Övrig betesmark: 10 ha (29%). Åker: 12 ha (34%). 

Rödlistade arter: Fältgentiana (4), hällebräcka (4), skogssvingel (3).  

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse N.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Naturinventering i 
riksintresseområdet Högheden - Baljåsen. 

 
Längs Edslans östsida, från Strand till Skackerud, 
finns ett mycket vackert landskapsavsnitt. 
Odlingsmarkerna har strandkontakt och ligger i 
sluttningen ner mot sjön. Landskapet får ett särpräglat 
utseende genom att berggrunden ofta går i dagen och 
bildar små klippsluttningar i åker- och betesmarkerna. 
Eftersom berget består av lättvittrad kalklerskiffer 
syns torrbacksflora med backsmultron, kungsmynta 
och trollsmultron. På den mest utpräglade klippbranten 
som mäter ca 3 meter, växer bl.a. murgröna och 
hällebräcka. 

I en sidlänt, fuktig sluttning öster om vägen ligger en 

blomsterrik slåtteräng. Den rika slåtterfloran och den 
ekonomiska kartan från 1890 bekräftar att ängen 
åtminstone slagits i över 100 år. 

I det kulturskapade landskapet kring Skackerud ingår 
också en vacker, gles björkhage samt en granskog vid 
Mjölkudden. Fram till idag har skogen brukats på 
gammalt vis genom blädning och uttransport av virket 
med hjälp av häst och släde på vintern. Skogen är 
olikåldrig och genomkorsas av en mängd stigar. På 
några ställen finns husgrunder, odlingsrösen samt åker- 
och ängsrester som vuxit igen med aspsly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskap vid Strand. Lägg märke till de små skifferbranterna i de öppna markerna. 
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85:4 
Bergane 

Urvalskriterier: • Förekomst av hotad naturtyp. • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Småskaligt odlingslandskap med 
äldre inslag.  

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 20 ha. Övrig betesmark: 7 ha (35%). Åker: 4 ha (20%). 

Referenser: • Byggnadsinventering.  

 
Vid Bergane finns en mindre bymiljö från 1800-talets 
mitt innefattande två välbevarade s.k. Dalslandsstugor 
samt en parstuga. Byn har ett markerat läge på en liten 
kulle omgiven av små åkermarker med öppna diken. 

Kring husen står gamla, grova lövträd, och de 
gårdsnära avsnitten hävdas genom hackslått, så även 
ett avsnitt utmed vägen. 

 
 

 

85:5 
 Killingen 

Urvalskriterier: • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. • Variationsrikt äldre 
odlingslandskap med väl bevarad helhet. • För Dalsland representativt odlingslandskap i lidläge.  
•  Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. 

Klassificering: 2 (N2 K1). 

Areal: 25 ha. Övrig betesmark: 6 ha (24%). Åker: 8 ha (32 %). 

Lagskydd: Kulturminneslagen, KML 2 kap. (fornlämningar). 

Referenser: • Byggnadsinventering. • Länsstyrelsens lövskogsinventering. • Naturinventering i riksintresseområdet 
Högheden - Baljåsen. 

 
I ett krönläge i de höglänta bergspartierna väster om 
Edslan ligger Killingen, en Välbevarad, äldre 
skogsgård från 1700-1800-talet, omgiven av örtrika 
betesmarker och åkrar. Gården, som är ett f. d. 
kronoboställe, med tillhörande byggnader ligger väl 
samlad och ger ett mycket genuint intryck. Kring 
husen står flera grova ädellövträd. I de omgivande 

betesmarkerna finns bland annat en liten torräng med 
backsmörblomma. Stenmurar avskiljer skog från 
öppen mark på ett tydligt sätt. I anslutning till området 
ligger en fornlämning, vilken styrker områdets 
historiska kontinuitet. Utsikten från gården ut över det 
omgivande skogslandskapet är en av de mest 
storslagna i länet. 

 
 

 

85:6 
  Näs 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. 

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 15 ha. Övrig betesmark: 3 ha (20%). Åker: 7 ha (47%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse N, riksintresse F.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • Naturinventering i riksintresseområdet Högheden 
- Baljåsen. 

 
Gården Näs har fått sitt namn av läget på en landremsa 
mellan Knarrbysjön och Bräcketjärnet. Det vackra 
landskapet kring gården utgör ett blickfång från 
Bräcke ängar samt från utsiktspunkterna vid 
Högheden och Lindheden. 

Gårdsanläggningen är ett före detta länsmansboställe. 
Det äldre bostadshuset från 1800-talets början är en 
s.k. dalslandsstuga som tidvis använts som häkte efter 
att en nyare mangårdsbyggnad uppförts 1885. I 
gårdsmiljön ingår flera samtida och välbevarade 
driftsbyggnader. 
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85:7 
Bräcke ängar 

Urvalskriterier: • Mycket artrik flora. • Mycket artrik fauna. • Förekomst av  hotade arter. • Förekomst av hotad naturtyp. • 
Stor betydelse för friluftsliv och turism. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt odling. •  Rikt inslag 
av slåtterängar. • Små, smala åkrar med traditionella grödor och hotade åkerogräs. • Ålderdomligt odlingslandskap med 
traditionella brukningsformer. 

Klassificering: 1 (N1 K1). 

Areal: 45 ha. Naturlig slåttermark: 3,5 ha (8%). Naturlig betesmark: 5,5 ha (12%). 
Övrig betesmark: 15 ha (33%). Åker: 6 ha (13%). 

Rödlistade arter: Aegopinella nitidula (3), almlav (4), Arthonia spadicea (4), Biatorella monasteriensis (2), Bradybaena 
fruticum (4), Ena obscura (3), Euomphalia strigella (4), Gyalecta flotowii (3), Macrogastra ventricosa (2), Vitrea contracta 
(4), trumgräshoppa (2), hasselsnok (4).  

Lagskydd: Naturreservat, riksintresse K, riksintresse N, KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse F, strandskydd.  

Referenser: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Kommunalt kulturmiljöprogram. • 
Naturinventering i riksintresseområdet Högheden - Baljåsen. 

 
I den branta sluttningen ner mot Bräcketjärnet finns ett 
synnerligen vackert, variationsrikt och artrikt 
odlingslandskap. Här omväxlar öppna betade 
åkermarker med hasseldungar, hagmarker och 
slåtterängar. 

Stora delar av de forna ängsmarkerna hade börjat 
växa igen när området blev naturreservat på 1970-talet. 
Därefter har området röjts och restaurerats och börjar 
numera återfå en alltmer ursprunglig prägel. Under 
senare år har omfattande restaureringsåtgärder 
genomförts och stora slåtterängar med insprängda, 
mycket små åkrar ger intryck av ett mycket 
ålderdomligt odlingslandskap. Den mest typiska 
slåttergynnade floran finner man i omgivningarna 
kring Bräcketorpet. Här växer bl.a. brudsporre, S:t Pers 
nycklar, ormrot, kattfot, slåttergubbe och vildlin. 

Andra delar har fortfarande kvar mer av lundkaraktär 
och hyser arter som skogsknipprot, vårärt, tvåblad och 
hässleklocka. I lövskogspartierna finns också flera 
sällsynta och hotade landmollusker. Det bör i 
sammanhanget påpekas att dessa arter oftast är mycket 
känsliga för tramp och betesdrift. 

Hela det ålderdomliga odlingslandskapet kring 
Bräcke ängar är givetvis av högsta värde för såväl 
naturvården som för kulturmiljövården. Vid 
Bräcketorp finns gårdsbyggnader som bidrar till 
områdets ålderdomliga karaktär. Strax öster om Bräcke 
ängar ligger Edsleskogs kyrko- och prästgårdsmiljö. 
Odlingslandskapet runt denna mycket värdefulla 
bebyggelsemiljö utgörs dock av ett mera traditionellt 
åkerlandskap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlingslandskap kring Bräcke ängar. 
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85:8 
Tollebol 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. •  Rikt inslag av kultiverade betesmarker med "god" 
hagmarkskaraktär. • Rikligt med restaurerbara hagmarker. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 40 ha. Övrig betesmark: 5 ha (13%). Åker: 25 ha (63%). 

Referenser: • Byggnadsinventering.  

 
Tollebols välbevarade gård omges av restaurerade 
ekhagar och barrskogsrika betesmarker. Gården som 
är av högreståndskaraktär ligger på en höjd ovanför ett 

öppet åkerlandskap som sträcker sig ner mot Åmålsån, 
vilken kantas av gammal al- och björkskog. Söder om 
gården ligger Tollebols gamla kvarn från 1875. 

 
 

 

85:9 
Grimsheden 

Urvalskriterier:  • För Dalsland representativt odlingslandskap i lidläge. • Förekomst av hotad naturtyp. 

Klassificering: 2 (N1 K2). 

Areal: 15 ha. Naturlig slåttermark: 0,5 ha (3%). Åker: 8 ha (53%). 

Lagskydd: Riksintresse F, riksintresse N.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Baksidestexten till gula kartan. 

 
Grimsheden är en typisk lidby, belägen på en 
framträdande kvartsitrygg som sträcker sig mellan 
Fröskog och Edsleskog. Gården är anlagd ovanför 
högsta kustlinjen på osvallad morän med rikt inslag av 
finjord.  

Odlingsmarkerna består av öppna åkrar omgivna av 
lövskog i den branta sluttningen ner mot Knarrbysjön. 
Men här finns också rester av en äldre odlingstradition 
i form av en glest björkbevuxen slåtteräng, den så 
kallade Bellmanslyckan. Ängen hävdas numera genom 

naturskyddsföreningens försorg och hyser en 
representativ flora med kattfot, svinrot, brudsporre, 
darrgräs, nattviol, S:t Pers nycklar m.fl. slåttergynnade 
arter. 

Ovanför ängen finns en igenväxande björkhage som 
fortfarande hyser rik flora och där hävden borde 
återupptas. Från gårdens högst belägna delar har man 
en enastående utsikt över det dalsländska landskapet 
med Vänern i fonden. 

 
 

 

85:10 
  Fröskog 

Urvalskriterier: •  Välbevarade äldre bebyggelsemiljöer. Betydelse för turism. • Mycket tilltalande landskapsbild som är 
beroende av fortsatt odling. • Förekomst av naturliga fodermarker. 

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 500 ha. Naturlig betesmark: 4 ha (1%). Övrig betesmark: 20 ha (4%). Åker: 250 ha (50%). 

Lagskydd: KML 4 kap. strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Byggnadsinventering.  
• Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
Den uppodlade dalgången mellan sjöarna Knarrbysjön 
och Ärr har en tilltalande landskapsbild och utgör en 
del av Dalslands turistbygd. Från den gamla vägen 
förbi Fröskogs kyrka har man en vacker utsikt över 
Ärr. Fröskogs kyrka och klockstapel är uppförd 1729 
på platsen för församlingens medeltidskyrka. Kyrkan 
är klädd med ursprungligt falurött ekspån, och till 
interiören hör vackra takmålningar i ekspån. Kyrkan 

besöks årligen av ett stort antal turister. 
Kulturlandskapet längs den östra stranden består av 

småskaliga åkermarker med insprängda partier av 
hagmark och ädellövskog. Bebyggelsen domineras av 
Kristinedals bruksherrgård, f.d. Stenarsby säteri, den 
äldre säteribyggnaden, lantarbetarbostäder samt, vid 
Viken, ett flertal välbevarade gårdsbruk och mindre 
torpställen från 1700- och 1800-talen. 
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85:11 
  Tösse 

Urvalskriterier: • Välbevarade bebyggelsemiljöer • Rikligt med naturliga fodermarker. • Rikt fornlämningsbestånd på 
bergkullar och i hagmarker. • Välbevarat herrgårdslandskap. •  Lång agrarhistorisk kontinuitet. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 150 ha. Naturlig betesmark: 16 ha (11%). Övrig betesmark: 10 ha (7%). Åker: 50 ha (33%). 

Lagskydd: KML 4 kap. riksintresse K, KML 2 kap. (fornlämningar).  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Som ett avbrott i den relativt ensidiga Tösseslätten 
ligger ett mer varierat kulturlandskap mellan 
Strömsberg och Tösse. I området finns fornlämningar, 
bebyggelse från 1600- och 1700-talen, 
herrgårdslandskap med alléer och en engelsk park. En 
betad hagmark med rik flora och den slingrande 

Vitlandaån är andra element som bygger upp 
landskapet. I öster ligger Tösse medeltidskyrka och 
strax söder därom den nya kyrkan från 1848. Delar av 
landskapet öster om gården är tyvärr sargat av 
täktverksamhet. 

 

 

 
85:12 

  Tydjesjön 

Urvalskriterier: • Typisk slättsjö med inslag av betade strandängar. • Viktig rastplats för flyttfågelsträcket.  
• Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade jordbruksmarkerna. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 300 ha. Naturlig betesmark: 8 ha (3%). Övrig betesmark: 30 ha (10%). Åker: 125 ha (42%). 

Lagskydd: Riksintresse K, strandskydd.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Jämförande inventering av 
våtmarker i Dalsland. • Kommunalt kulturmiljöprogram.  

 
Tydjesjön ligger vid den södra delen av den kraftigt 
uppodlade Tösseslätten. Sjön är näringsrik och stora 
delar är kraftigt igenvuxna av bladvass.  

Tydjesjön är viktig som rastplats för vadare, änder 
och svanar. Särskilt skall framhållas avsnittet mellan 
sjön och riksväg 45, den s.k. Östra Sjögarmaden, ett 
flackt betat fuktängsparti som brukar översvämmas 
efter snörika vintrar. 

Häckfågelfaunan omfattar arter typiska för en 
vegetationsrik sjö såsom skäggdopping, knölsvan och 
sothöna samt brunand och brun kärrhök som mer 
sällsynta inslag. 

Hävden av markerna runt sjön är dock sviktande 
vilket allvarligt hotar områdets värde som 

fågellokal. Intensifierad beteshävd kring Östra 
Sjögarmaden, kompletterad med slåtter i de norra 
delarna är önskvärda åtgärder. 

Norr om byn vid Tydjebyn och Tydjeberget finns en 
omfattande fornlämningsmiljö. Genom förekomsten av 
gravanläggningar från såväl sten-, brons- som järnålder 
och en medeltida kyrkogård återspeglas en forntida 
bebyggelse av betydande omfattning och en 
kontinuerligt varaktig bosättning i området sedan 
förhistorisk tid. 

Söder om sjön vid Rolfsbyn finns en radbyliknande 
samling av gårdar omgivna av långsträckta åkrar, 
välhävdad gräsmark och barrskogsdungar. 

 

85:13 
   Säbyn 

Urvalskriterier: • Välbevarad, äldre bebyggelsemiljö. • Mycket tilltalande landskapsbild som är beroende av fortsatt 
odling. 

Klassificering: 3 ( K2). 

Areal: 80 ha. Övrig betesmark: 5 ha (6%). Åker: 50 ha (63%). 

Referenser: • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  

 
Från Säbyn till Kingebol går ett vackert dalstråk med 
uppodlade åkermarker, ofta avbrutna av öppna diken 

och gamla körvägar, vilka bidrar till att skapa en 
variation i landskapet. Vägen slingrar fram högt längs 
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den östra dalsidan där också bebyggelsen är belägen. I 
bebyggelsemiljön vid Säbyn ingår tre välbevarade 
jordbruksfastigheter med såväl bostadshus som 

ekonomibyggnader från 1800-talets mitt och senare 
del. Kring husen finns ett småskaligt odlingslandskap 
med inslag av betesmarker och små åkrar. 

 
 

 

85:14 
Väster om Ånimmen 

Urvalskriterier: • Mycket artrik flora. • Mycket gamla och grova lövträd (Känsbyn). • Variationsrikt, äldre 
odlingslandskap med välbevarad helhet (Känsbyn) •  Området är betydelsefullt för fågellivet. • Stor betydelse för friluftsliv 
och turism. 

Klassificering: 2 (N2 K2). 

Areal: 400 ha. Naturlig betesmark: 6 ha (2%). Övrig betesmark: 30 ha (8%). Åker: 225 ha (56%). 

Rödlistade arter: Tornfalk (4).  

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  

 
Väster om Ånimmen har geologin starkt satt sin prägel 
på vegetation och landskap. Närmast sjön består 
berggrunden av kalkrik skiffer som är starkt 
hopveckad till nordsydliga ryggar och dalgångar. 
Västerut reser sig Sörknatten, ett berg helt uppbyggt 
av vit näringsfattig kvartsit. Sörknattens magra 
hedtallskog står i skarp kontrast mot kalklerskifferns 
lövskogar och blomsterrika torrängar närmare 
Ånimmen. 

Jordbruken har av naturliga skäl etablerat sig längs 
sjöstranden där förutsättningarna varit bäst. Här ligger 
idag en rad byar, från Känsbyn i söder till Kraksbyn i 
norr. Vid Känsbyn finns fortfarande kvar ett 
variationsrikt och välhävdat äldre odlingslandskap. 
Långsmala åkrar med öppna diken omväxlar med 
betesmarker längs smala åsar i sluttningen ner mot 
sjön. Betesmarkerna utgörs dels av öppna 
hagmarkspartier med grova lövträd, dels av mer slutna 
bestånd av betad lövskog. På grund av den kalkrika 
berggrunden är floran mycket rik. Bland mer ovaniga 
arter kan nämnas brudsporre och rika bestånd av S:t 
Pers nycklar. 

Vid Salebol finns en brant slänt med kalklerskiffer 
ner mot sjön. Området har tidigare nyttjats som 
hagmark men är numera övergivet. Igenväxningen går 
relativt långsamt då marken är så torr och jordmån 
nästan saknas. Vegetationstypen är en intressant och 
mycket artrik torräng, eller kanske snarare klippäng 
med arter som kattfot, trollsmultron, harmynta och 
vildlin. Liknade vegetation kan återfinnas på ett fåtal 
andra platser runt Ånimmen och Svansfjorden, 
företrädesvis på Ryr.  

Kring Salebol och byarna längre norrut är 
odlingslandskapet för övrigt av ett mera ensidigt slag. 
Åkermarker dominerar även om en del öppna diken, 
körvägar och buskridåer bidrar till att skapa variation i 
landskapet. Fuktängarna väster om vägen vid 
Anolfsbyn är av stor betydelse för fågellivet. Dessa 
marker är en av de säkraste lokalerna för tornfalk i 
Dalsland, och här finns också en stark population av 
tofsvipa. 

Landskapet vid Håkerud är mera småskaligt, och vid 
Stora Vingnäs finns en vacker hagmark. 

 

 

 

85:15 
Henriksholm 

Urvalskriterier: • Odlingslandskap på ö i insjö. • Välbevarad herrgårdsmiljö. • Stor betydelse för friluftsliv och turism.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 100 ha. Övrig betesmark: 15 ha (15%). Åker: 45 ha (45%). 

Lagskydd: Strandskydd, riksintresse F.  

Referenser: • Byggnadsinventering. • Natur i Älvsborgs län.  
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Henriksholms herrgård. Bilden tagen på 1800-talet. 
 
Henriksholm är Ånimmens enda större ö. Den är 
uppbyggd av lerskiffer och kloritsten. Sistnämnda 
bergart bildar längs öns västsida en rygg som på flera 
ställen stupar brant ner i vattnet. Sluttningarna utgörs 
av gamla ängsmarker som numera är bevuxna av rika 
lövskogsmiljöer. På ryggen växer flerstädes en typisk 
klippängsflora med bergmynta, kungsmynta och 
trollsmultron. Ön är till lika delar uppodlad och 
bevuxen med granskog. Den odlade marken 

hävdas endast delvis och igenväxningen är märkbar. 
Körvägar och stigar utgör trevliga vandringsstråk på 

ön som är frekventerad av friluftsliv. De öppna 
åkermarkerna är av stor betydelse för helhetsbilden av 
landskapet. Henriksholm är faktiskt en av länets få öar 
med jordbruk. 

Herrgården Henriksholm har ett mycket 
dominerande läge. Den nuvarande herrgårdsbyggnaden 
anlades år 1815, men Henriksholm omnämns redan i 
medeltida källor. 

 

 

85:16 
Ånimskog 

Urvalskriterier: •  Lövskogsrikt odlingslandskap. • Rikt fornlämningsbestånd i anslutning till de hävdade 
jordbruksmarkerna. • Odlingslandskap kring kyrka och större gård som bildar sockencentrum.  

Klassificering: 3 (N3 K2). 

Areal: 100 ha. Naturlig betesmark: 1,5 ha (2%). Övrig betesmark: 10 ha (10%). Åker: 55 ha (55%). 

Lagskydd: KML 2 kap. (fornlämningar), riksintresse F.  

Referenser: • Natur i Älvsborgs län. • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Byggnadsinventering.  

 
De odlade markerna kring Ånimskogs kyrka utgörs 
huvudsakligen av relativt stora och täckdikade åkrar 
avbrutna av bergåsar. I de omgivande lövskogarna och 
glesa hällmarkstallskogarna kan man återfinna flera 
sällsynta orkidéer bl.a. rödsyssla, brudsporre och S:t 
Pers nycklar. En förutsättning för dessa arters 

fortlevnad kan vara att skogarna inte tätnar ännu mera 
utan snarare att de glesas upp och att ett extensivt bete 
fortgår.  

Kyrkan och Ånimskogs gård utgör centrum i bygden. 
Områdets historiska kontinuitet visas också av det rika 
fornlämningsbeståndet i omgivningarna. 
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Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens inventering 

Löpnr Objektsnamn Klass Naturtyp Areal 
 
1 Strand, Edsleskog 1 Hackslått 0,4 ha 
2 Hembygdsgården Petersburg 3 Hackslått 0,5 ha 
3 Mosstakan 3 Hackslått 0,25 ha 
4 Varsrud 2 Hackslått 0,45 ha 
5 Bräcke Ängar 1 Blandlövhage 5,75 ha 
   Träd- & buskbärande äng 3,75 ha 
6 Grimsheden, Fengersfors 1 Hackslått 0,4 ha 
7 Lilla Strand, Fröskog 3 Öppen hagmark 4,2 ha 
8 Amnerud 2 Öppen hagmark 2 ha 
9 Strömsberg, Tösse 2 Öppen hagmark 15,2 ha 
10 Tösse Prästgård 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
11 Tösse 2 Björkhage 1,8 ha 
12 Salebol 2 Öppen hagmark 1,1 ha 
13 Känsbyn 2 Blandlövhage 5,8 ha 
14 Hängele 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 1,2 ha 
   Öppen hagmark 1 ha 
15 Skällebyn 3 Annan träd- & buskbärande hagmark 0,8 ha 
Ö1 Fagerhult 3 Ospecificerad naturtyp 0,5 ha 
Ö2 Kristinedal, Fröskog 3 Ekhage 2,5 ha 
Ö3 Västra Sjögarmaden 2 Sötvattenstrandäng 7 ha 
Ö4 Ånimskogs gård 3 Blandlövhage 2 ha 

 

 

Fornvårdsobjekt med anknytning till odlingslandskapet 

77 Rapperud Rösen 
78 Lilla Mossen Gravfält 
83 S:t Niklas källa Offerkälla + miljö 

 

 

Övriga särskilt värdefulla objekt i odlingslandskapet 

1. Linheden. Utsikt. 
2. Halne. Liten hackslått. Slåttergubbe, svinrot, kattfot, brudsporre, nattviol, darrgräs och låsbräken. 
3. Hult. Hagmark med darrgräs, jungfrulin ormrot, svinrot och slåttergubbe. 
4. Grobyn. Mångformig naturlig fodermark, rik på småbiotoper. 
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Lagar till skydd för  
odlingslandskapet 

I detta kapitel uppräknas lagar som kan beröras vid 
skötsel eller skydd av odlingslandskapets natur- och 
kulturvärden. Tillämpliga delar av lagstiftningen 
redovisas kortfattat.  

 
Plan- och bygglagen (PBL)  
Plan- och bygglagen (PBL)Lagen innehåller 
bestämmelser om planläggning av mark och vatten 
och om byggande. Grundtanken är att kommunerna 
enligt lagen har största ansvaret för planläggning.  

 
Kap 1 Inledande bestämmelser 
3 § Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska i 
stort ange användningen av mark- och vattenområden 
samt bebyggelseutvecklingen i kommunen. 
Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och 
enskilda. 

 
Kap 3 Krav på byggnader m.m. 
1 § Byggnader ska placeras och utformas lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärden på platsen.  

 
12 § Byggnader i sig, eller ingående i 
bebyggelseområden, som är särskilt viktiga från 
historisk, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt 
får inte förvanskas.  

Tillämpningen bör utgå från vad som idag anses 
värt att bevara. Hit hör byggnader som representerar 
olika tidsepoker eller sociala förhållanden eller som 
värderas högt av andra skäl. Byggnader och miljöer 
behöver inte vara av byggnadsminnesklass för att 
detta krav ska kunna hävdas i enskilda 
bygglovsärenden. 

 
I första hand är det kommunernas byggnadsnämnder 
som ska göra bedömningen av hur ett skyddsintresse 
ska hävdas. Enligt kapitel 5 kan i detaljplaner eller 
områdesbestämmelser, vilka till skillnad från 
översiktsplaner är bindande, utfärdas 
skyddsbestämmelser för bebyggelse av särskilt 
bevarandevärde. Enligt kapitel 8 kan lovplikten utökas 
för särskilt värdefull bebyggelse. Fastighetsägare som 
p.g.a. skyddsbestämmelser drabbas ekonomiskt kan i 
vissa fall kompenseras enligt PBLs ersättningsregler. 

Kap 4 Översiktsplan 
1 § behandlar översiktsplanen. Av planen skall 
framgå: 
a) grunddragen i fråga om den avsedda användningen 

av mark- och vattenområden samt i fråga om 
tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse 

b) hur kommunen avser att tillgodose riksintressen 
enligt lagen om hushållning med naturresurser 
(NRL) 

 
Översiktsplanerna behandlar långsiktiga strategiska 
frågor för markanvändning och byggande. 
Rekommendationerna anger vilka allmänna intressen 
som särskilt bör beaktas vid planläggning eller 
prövning. Rekommendationerna har stor informativ 
betydelse för att förverkliga målet att ta tillvara det 
kulturarv som den byggda miljön utgör.  

 
 

Naturresurslagen (NRL) 
NRL syftar till att bevara natur- och 

kulturmiljövärden, att trygga landets försörjning med 
naturresurser i ett långsiktigt perspektiv och att främja 
ett ändamålsenligt byggande. Lagens intentioner ska 
följas när viss annan lagstiftning tillämpas. Detta kan 
gälla vid planläggning eller tillståndsprövning av 
exploateringsföretag i odlingslandskapet. 

 
I 2:a kapitlet redovisas allmänna hushållningsregler 
om mark- och vattenområden som "så långt möjligt" 
ska skyddas och sådana som "ska skyddas" 
(riksintressen).  
 
I NRL 2:4 slås fast att jord- och skogsbruksmark bara 
får användas för bebyggelse och anläggningar då det 
gäller väsentliga samhällsintressen som inte kan 
tillgodoses på annan mark. 
 
I NRL 2:6 nämns de mark- och vattenområden som 
kan vara så värdefulla för naturvården, kulturvården 
eller för friluftslivet att de bedöms vara riksintressen. I 
sådana fall är grundkravet att de skall skyddas och att 
staten får möjlighet att ingripa om så inte sker. En del 
områden som klassats som riksintressen utgörs av 
odlingslandskap där alltså riksintresset att bevara 
områdets naturvärden, kulturvärden eller värden för 
friluftslivet ska väga tyngst vid eventuella konflikter 
med andra intressen.  
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Kulturminneslagen (KML) 
Från och med den 1:a januari 1989 gäller lagen om 
kulturminnen till skydd för landets kulturminnen. 
Lagen ska skydda fornminnen, byggnader och andra 
kulturlämningar. 

I propositionen som föregick beslutet om lagen om 
kulturminnen påpekas att kulturvärden i en kommun 
också kan skyddas genom annan lagstiftning, främst 
då naturresurslagen och plan- och bygglagen. Det kan  
t.ex. gälla kulturvärden som inte är så stora att skydd 
enligt kulturminneslagen kommer i fråga. 

 
2:a kap. Fornminnen 
1 § Fast fornlämning är skyddade enligt denna lag. 
Fornlämningar är  t.ex. : 
- gravar och gravfält samt kyrkogårdar och andra 

gravplatser 
- resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, 

symboler eller målningar 
- kors och minnesvårdar 
- samlingsplatser för rättsskipning, kult eller handel 
- lämningar av bostäder, boplatser samt lämningar 

efter arbetsliv och näringsfång 
- ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och 

försvarsanläggningar m.m. 
- färdvägar, broar, hamnanläggningar, vårdkasar, 

vägmärken, sjömärken samt gränsmärken och 
labyrinter 

- naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner 
eller märkliga historiska minnen är knutna liksom 
lämningar efter äldre folklig kult. 

 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna ansvarar för 
att lagreglerna efterlevs. Det är förbjudet att skada, 
flytta eller förändra ett fast fornminne utan tillstånd 
från länsstyrelsen. 

 
3:e kap. Byggnadsminnen 
1 § "En byggnad som är synnerligen märklig genom 
sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett 
kulturhistoriskt synnerligen märkligt 
bebyggelseområde får förklaras som byggnadsminne 
av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminne 
får också tillämpas på park, trädgård eller annan 
anläggning av kulturhistoriskt värde". 
Byggnadsminnesskyddet har i den nya 
kulturminneslagen vidgats till att också gälla 
byggnader inom synnerligen märkliga 
bebyggelseområden även om varje enskild byggnad i 
ett sådant område inte i sig kan sägas vara synnerligen 
märklig i lagens mening. Det vidgade bygg-
nadsminnesskyddet svarar mot en strävan att i ökad 
utsträckning bevara samlade värdefulla miljöer, vid 
sidan av enskilda monument. 

Begreppet "byggnad" ges i bestämmelserna en vid 
tolkning med resultat att bryggor, murar, vallar, 
kvarnar, sågar, broar, gruvor, alléer, parker, trädgårdar 
m.m. kan byggnadsminnesförklaras. En förutsättning 
är dock att de uppfyller kvalitetskravet i fråga om 
kulturhistoriskt eller konstnärligt värde, samt att 
anläggningen i fråga äger en sådan ålder att ett 
kulturhistoriskt tidsperspektiv kan anläggas på den. 

 
 

Naturvårdslagen (NVL) 
Naturvårdslagen syftar till att skydda naturen som 
rekreationsmiljö, dess skönhetsvärden och dess värden 
från vetenskaplig och kulturell synpunkt. 

Naturvårdslagen är ett användbart instrument för att 
trygga naturmiljöer av intresse för natur- och 
kulturminnesvården. Det kan gälla försvinnande 
landskapspartier som präglats genom odling och hävd 
innefattande gamla slåtterängar och betesmarker, men 
också öppen bygd man inte vill låta växa igen. 
Naturvårdslagen ger också möjlighet att begränsa 
arbetsföretag som kan innebära negativa ingrepp i 
natur- och kulturmiljön. Dit räknas åtgärder som 
täktverksamhet, kalavverkning och plantering av skog 
på inägomark. 

 
7 § Naturreservat. Ett naturområde med stora natur-, 
kulturvetenskapliga eller sociala värden kan av 
länsstyrelsen (eller kommunen efter beslut om 
delegation) avsättas som naturreservat. Områdets 
pågående markanvändning, t.ex. jord- eller skogsbruk, 
får avsevärt försvåras vilket innebär att markägare 
som drabbas ekonomiskt av reservatets 
skyddsbestämmelser kan få ersättning, alternativt att 
marken köps in. Det ger stora möjligheter att skydda 
och sköta områden så att deras värden bibehålls men 
kräver oftast också ekonomiska resurser för att 
genomföras. En del mindre kulturlandskap i länet med 
ängs- och hagmarker bevaras och vårdas idag som 
naturreservat. 

 
19 § Naturvårdsområde. Områden med värden som 
beskrivits under 7 § kan istället skyddas som 
naturvårdsområde som ett alternativ till naturreservat.  

 
I naturvårdsområden får pågående markanvändning, 

t.ex.  jord- eller skogsbruk, inte avsevärt försvåras, 
vilket innebär långt mindre möjligheter att reglera 
markanvändningen än vad som är fallet i ett 
naturreservat. Markägaren ska tåla vissa 
inskränkningar i friheten att nyttja marken, t.ex. kan 
samråd med länsstyrelsen krävas innan planerade 
verksamheter utförs. Bestämmelserna kan också 
förhindra ny bebyggelse på området men får alltså 
inte hindra pågående markanvändning i väsentlig 
grad. Markägaren får å andra sidan ingen ersättning 
för intrånget. 

 
15 § Strandskydd. Det är regler som syftar att trygga 
allmänhetens tillgång till bad och friluftsliv vid vatten. 
100 - 300 m. strand är skyddad runt sjöar, kuster och 
vattendrag. Reglerna innebär att byggnader och övriga 
verksamheter förknippade med bebyggelse inte får 
uppföras inom strandskyddat område.  

 
18 § Täktverksamhet. Länsstyrelsens tillstånd krävs 
bl.a. för matjords- eller grustäkt. Husbehovstäkt är 
undantagen från tillståndsplikt. Täkter i 
odlingslandskapet kan vara aktuella i områden med 
sandiga jordarter eller i skalgrusförande marker. 

 
18 c § Länsstyrelsens tillstånd krävs för 
markavvattning. 

 
20 § Arbetsföretag som kan komma att väsentligt 
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förändra naturmiljön skall föregås av samråd med 
länsstyrelsen. Exempel är skyddsdikning av 
skogsmark och vissa rensningsåtgärder i vattendrag 
som kan komma att påverka miljön såväl där ingreppet 
planeras som nedströms. 

 
21 § Arbetsföretag som kan skada naturmiljön får 

inte utföras inom sådana mindre mark- eller 
vattenområden (biotoper) som utgör livsmiljö för 
utrotningshotade djur- eller växtarter eller som annars 
är särskilt skyddsvärda. 

 
Naturvårdsförordningen 
Från och med den 1 januari 1994 träder några nya 
paragrafer i kraft i naturvårdförordningen (1976:484) 
och begreppet biotopskydd införs. Vad det gäller 
odlingslandskapet berör biotopskyddet alléer; källor 
med omgivande jordbruksmark, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten och våtmarker, stenmurar och 
åkerholmar. Genom särskilt beslut från länsstyrelsen 
kan även rik- och kalkkärr i jordbruksmark, naturliga 
ängar och naturbetesmarker omfattas av 
biotopskyddet. 

 
19a § Arbetsföretag som kan skada naturmiljön får 

inte utföras i sådana skyddsvärda biotoper som anges i 
bilaga 1 (högerspalten).  

Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för 
att vårda biotoper som avses i bilaga 1. Länsstyrelsen 
får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet 
medge undantag från första stycket. 

 
19c § Länsstyrelsen får besluta att arbetsföretag som 

kan skada naturmiljön inte får utföras inom en 
skyddsvärd biotop av följande slag: Rik- och kalkkärr 
i jordbruksmark, naturliga ängar och 
naturbetesmarker. Länsstyrelsen får meddela sådant 
beslut även för naturliga bäckfåror och ras- eller 
bergbranter för mark som inte omfattas av 
skogsvårdslagen (1979:429). I länsstyrelsens beslut 
skall anges gränserna för den skyddsvärda biotopen. 
Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att 
vårda dessa biotoper. 
 
(Bilaga 1.) Biotoper som avses i 19a § 
naturvårdsförordningen (1976:484) 
 
1. Alléer 
Lövträd planterade i enkel eller dubbel rad som består 
av minst fem träd längs en väg eller i ett övrigt öppet 
landskap. Träden skall till övervägande del vara 
vuxna. 

 
2. Källor med omgivande våtmark i 
jordbruksmark. 
Områden i terräng där grundvatten koncentrerat 
strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till 
följd av det utströmmande vattnet högst uppgår till ett 
hektar. 

 
3. Odlingsrösen i jordbruksmark 
På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda 
ansamlingar av stenar med ursprung i jordbruksdriften. 

 
4. Pilevallar 
Hamlade pilar i en rad som består av minst fem träd 
med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en för 
övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där 
marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en 
vall, eller av tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 
0,5 meter hög och två meter bred. Biotopen omfattar 
trädradens längd med den bredd den vidaste 
trädkronans projektion på marken utgör. För de fall 
vallen är bredare än trädkronornas projektion på 
marken omfattar biotopen vallen i sin helhet. 

 
5. Småvatten och våtmarker i jordbruksmark 
Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett 
hektar, som ständigt håller ytvatten eller en fuktig 
markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, 
kallkällor, märgelgravar, öppna diken och dammar. 
Arealbegränsningen avser inte linjära element som 
öppna diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål 
innefattas inte i denna biotop. 
 
6. Stenmurar i jordbruksmark 
Uppbyggnader av sammanpressade, på varandra lagda 
stenar, som har en tydlig, långsträckt utformning i 
naturen. 

 
7. Åkerholmar 
Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av 
högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller 
kultiverad betesmark. 
 
 
Skötsellagen 
Skötsellagen är tillämplig på åker och betesmark som 
ingår i fastighet taxerad som lantbruksenhet. I vissa 
avseenden gäller den även för objekt i anslutning till 
jordbruksmark. 

 
4 § Jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion 
tidigast åtta månader efter det att anmälan om åtgärden 
gjorts till länsstyrelsen om inte länsstyrelsen medger 
annat. 

 
5 § På jordbruksmark som är lämplig för 
jordbruksproduktion får täkt av matjord för annat 
ändamål än innehavarens husbehov inte ske utan 
tillstånd. 

 
6a § Vid skötsel av jordbruksmark och vid annan 
markanvändning i jordbruket ska hänsyn tas till 
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om den hänsyn 
som ska tas enligt första stycket, såsom i fråga om 
skyddet av odlings- och kulturlandskapet samt växt- 
och djurlivet. Föreskrifterna får dock inte vara så 
ingripande att pågående markanvändning avsevärt för-
svåras. 

 
6b § Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela de föreskrifter som skäligen 
kan fordras från miljöskyddssynpunkt i fråga om 
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1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk. 
2. försiktighetsmått vid gödselhanteringen, samt 
3. växtförädlingen. 
7 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av 
länsstyrelsen. 

 
Den 1:a januari 1992 har jordbruksverket utfärdat 
föreskrifter (SJVFS 1991:97) i anslutning till 6a §:  

 
Borttagande av brukningshinder 
2 § Åkerholmar, odlingsrösen och stenmurar får inte 
skadas eller tas bort. 

 
3 § Brukningsvägar som har kulturhistoriskt värde 
eller som har stort värde för odlingslandskapets flora 
och fauna får inte skadas eller tas bort. 

 
4 § Alléer och anlagda ridåer av träd och buskar som 
har kulturhistoriskt värde eller som har stort värde för 
odlingslandskapets flora och fauna får inte skadas eller 
tas bort. 

Enstaka äldre träd eller mindre grupper av äldre träd 
på åkermark får inte skadas eller tas bort. 

Åtgärder som sägs i första och andra stycket är dock 
tillåtna om de utgör en naturlig del i vården och 
underhållet av den berörda växtligheten. 

 
5 § Våtmarker och ytvattensamlingar får inte fyllas 
igen eller på annat sätt skadas eller tas bort. 

 
Röjning av vegetation 
6 § Vid röjning av vegetation på åkerholmar och i 
skogsbryn får inte samtliga exemplar av äldre träd, 
bärande träd eller bärande buskar tas bort. 

 
Dikesrensning 
7 § Rensning av diken får inte utföras under årstid då 
åtgärden kan medföra stor skada på flora och fauna. 

 
Placering av massor och avfall m.m.  
8 § Sprängsten samt andra massor och avfall från 
stenröjning eller jordbruksproduktion får inte placeras 
på stenmurar eller odlingsrösen. Sådant material får 
inte heller placeras på åkerholmar, längs dikeskanter, i 
skogsbryn eller på betesmarker om områdets värde 
från naturvårds- eller kulturmiljösynpunkt skadas. 

 
Gödsling 
9 § Handelsgödsel, stallgödsel samt slam eller annat 
organiskt avfall får inte spridas så att det hamnar 
utanför åkern. 

 
10 § Gödsling får inte ske på ängs- eller betesmark om 
markens flora och fauna är av sådan beskaffenhet att 
det är sannolikt att marken inte tidigare har gödslats. 

 
Bevattning 
11 § Uttag av vatten får inte ske på sådan plats, på 
sådant sätt eller i sådan omfattning att områdets flora 
och fauna skadas. 

Vid tömning av vattenmagasin skall alltid tillräcklig 
restvolym lämnas kvar för att flora och fauna skall 
kunna överleva. 

 

 
Nyodling 
12 § Omvandling av ängs- eller betesmark till 
åkermark får inte ske om markens flora och fauna är 
av sådan beskaffenhet att det är sannolikt att marken 
inte tidigare har gödslats. 

 
Särskilda skäl 
13 § Om särskilda skäl föreligger får jordbruksverket 
medge undantag från bestämmelserna i denna 
författning. 

 
 
Skogsvårdslagen 
Syftet med skogsvårdslagen är att långsiktigt främja 
markens virkesproducerande förmåga. Vid skogsbruk 
ska hänsyn tas till naturvård och andra allmänna 
intressen. I skogsvårdslagen beskrivs hur skogsmark 
normalt ska skötas. Viktiga metoder för detta utgör 
aktiv föryngring, röjning, gallring och slutavverkning.  
 
2 § Mark som är lämplig för skogsproduktion och som 
inte utnyttjas till annat ändamål ska brukas som 
skogsmark. 
 
§§22....28 syftar till att bevara landets ädellövskogar. 
Alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn är 
ädellövträd. I skogar där ett eller flera av dessa 
trädslag dominerar kan skogsbruk bedrivas i huvudsak 
enligt principerna i SVL, dock med förbehållet att 
karaktären av ädellövskog inte får förändras och att ny 
ädellövskog ska anläggas efter avverkning. 

I odlingslandskapet ingår ofta delar som klassas 
som ädellövskog, t.ex. ekdominerade beteshagar eller 
igenväxande hagmarker. 
 
30 § behandlar naturvårdshänsyn. Skogsbruket ska ta 
särskild hänsyn i områden med höga naturvärden, 
kulturvärden eller av stort värde för friluftslivet. 
Hänsynen ska dock inte gå så långt att skogsbruket 
avsevärt försvåras. I praktiken innebär det att mindre 
områden med särskilda värden skyddas från ingrepp 
vid skogsbruk.  

Värdefulla biotoper som sumpskogar, gamla partier, 
branter etc, liksom hålträd eller skog präglad av gamla 
tiders betesdrift eller blädningsbruk kan ingå i ett 
större odlingslandskap. Sådana miljöer kan omfattas 
av hänsynsreglerna i SVL. 

 
 

Ekonomiska styrmedel 
(Inom parentes anges myndighet som beslutar om 
fördelning av anslaget.) 

 
1. Avtalsbundna ersättningar, stöd och bidrag 
- Ersättning för landskapsvårdande åtgärder 

(Regeringen - länsstyrelsen). 
- Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet, NOLA 

(naturvårdsverket - länsstyrelsen). 
- Särskilda medel för säkerställande och vård av 

naturreservat m.m. (naturvårdsverket - 
länsstyrelsen) 
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- Anslaget Vård m.m. av kulturlandskap och 
fornlämningar (riksantikvarieämbetet - 
länsstyrelsen) 

 
- Kommunala medel och medel från landsting och 

stiftelser. Flera av landets kommuner lämnar idag 
bidrag till NOLA-projekt eller naturreservat. Det är 
önskvärt eller till och med nödvändigt med en 
fortsatt kommunal medverkan vid planering och 
genomförande av vårdinsatser. Att bevara 
tätortsnära odlingslandskap som bedöms värdefulla 
ur rekreationssynpunkt för i första hand tätortsborna 
bör främst vara en kommunal angelägenhet. 

- Bidrag till iståndsättande av ädellövhagmarker 
(naturvårdsverket - länsstyrelsen) 

- Bidrag till natur- och kulturvårdande åtgärder i 
skogsbruket (NOKÅS). Skogsvårdsstyrelsen kan 
med stödet bl.a. bidra till att igenväxningsmarker 
kan hållas öppna och att nyanlagd skog i anslutning 
till skyddsvärd jordbruksmark får en utformning 
som bevarar och stärker naturvårdsnyttan. En 
motsvarighet till bidraget gick tidigare under 
förkortningen ANKÅ. (skogsstyrelsen - skogsvårds-
styrelsen) 

- AMS-medel (arbetsmarknadsverket - 

länsarbetsnämnden) 
 

Övrigt 
- Inom utpekade områden i bevarandeprogrammet 

bör principen vara att statligt stöd till 
omställningsåtgärder inte skall utgå om de 
motverkar preciserade natur- eller 
kulturmiljövärden av hög dignitet. Länsstyrelsen 
bör istället inleda förhandling med berörd 
lantbrukare om fortsatt hävd av området. 

- Det är av största vikt att den kommunala 
infrastrukturen finns och kan bibehållas i bygder 
där samhället satsar medel för bevarande av natur- 
eller kulturmiljövärden. Frågan bör tas upp i 
samband med den kommunala 
översiktsplaneringen. 

- När det gäller små områden är det ofta aktuellt att 
tillämpa en eller ett par bevarandeåtgärder. För de 
större områdena, kanske omfattande delar av eller 
en hel bygd, blir det normalt fråga om att ange 
bevarandeprinciper som ska vara vägledande för en 
lång rad skilda åtgärder och för hänsyn som ska tas 
vid skilda beslutstillfällen 
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Rödlistade arter 

I följande avsnitt presenteras kunskapsläget med 
avseende på rödlistade arter i Älvsborgs läns 
odlingslandskap.  

Hotkategori anges inom parantes. Hotkategori 0 = 
försvunna, hotkategori 1 = akut hotade, hotkategori 2 
= sårbara, hotkategori 3 = sällsynta och hotkategori 4 
= hänsynskrävande.  

Med rödlistade arter avses arter som är sällsynta, 
hotade, eller som på sikt i befinner sig i riskzonen. 
Arterna redovisas i listor som fastställs av 
naturvårdsverket. Enligt definitionen betraktas numera 
endast hotkategori 0 2 som hotade arter. Samtliga 
hotkategoriklassificerade arter går under 
samlingsbeteckningen rödlistade arter. 

 
 
Kärlväxter 

Latinskt namn svenskt namn hotkategori känd förekomst 
 
Rhinanthus serotinus ssp apt. åkerskallra 0  1 lokal 
Silene dichotoma gaffelglim 0  1 lokal 
Agrostemma githago klätt  1  3 lokaler 
Baldellia repens revsvalting 1  4 lokaler 
Bromus secalinus råglosta 1  2 lokaler 
Erucatrum gallicum kålsenap 1  1 lokal 
Leucorchis abida ssp albida vityxne 1  4 lokaler 
Misopates orontium kalvnos 1  ? 
Nepeta cataria kattmynta 1  1 lokal  
Stachys officinalis läkebetonika 1  ? 
Alopecurus myosuroides renkavle 2  ? 
Botrychium matricariifolium rutlåsbräken 2  4 lokaler 
Cardamine parviflora strandbräsma 2  = 5 lokaler 
Dianthus armeria klippnejlika 2  2 lokaler 
Dracocephalum ruysch. drakblomma 2  ca 25 lokaler 
Hypericum pulchrum hedjohannesört 2  ca 10 lokaler 
Hypochaeris glabra åkerfibbla 2  3 lokaler 
Lycopodium complanatum  
ssp chamaecyparissus cypresslummer 2  2 lokaler 
Malva pusilla vit kattost 2  1 lokal 
Pulmonaria angustifolia smalbladig lungört 2  ca 20 lokaler 
Scirpus setaceus borstsäv 2  1 lokal ? 
Verbascum lychnitis grenigt kungsljus 2  9 lokaler 
Vicia villosa luddvicker 2  4 lokaler 
Ajuga reptans revsuga 3  18 lokaler 
Alchemilla propinqua hjuldaggkåpa 3  1 lokal 
Baldellia ranunculoides flocksvalting 3  3 lokaler 
Bromus arvensis renlosta 3  3 lokaler 
Camelia sativa ssp. microcarpa sanddådra 3  2 lokaler 
Galium pumilum parkmåra 3  1 lokal 
Geranium dissectum fliknäva 3  14 lokaler 
Luzula multiflora ssp. con. hedfryle  3  6 lokaler 
Ononis arvensis stallört  3  3 lokaler 
Phyteuma spicatum vitrapunkel 3  1 lokal 
Scrophularia vernalis vårflenört 3  1 lokal 
Sorbus norvegica norskoxel 3  ?  
Symphytum asperum fodervallört 3  45 lokaler 
Symphytum officinale äkta vallört  3  30 lokaler 
Agrimonea procera luktsmåborre 4  1 lokal 
Asperugo procumbens paddfot 4  1 lokal 
Bidens radiata grönskära 4  ? 
Botrychium multifidum höstlåsbräken 4  1 lokal 
Campanula cervicaria skogsklocka 4  > 100 lokaler 
Carex hartmanii hartmansstarr 4  5 lokaler 
Catabrosa aquatica källgräs 4  1 lokal 
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Chrysanthemum segetum gullkrage 4  ca 50 lokaler 
Conium maculatum odört 4  3 lokaler 
Consolida regalis  riddarsporre 4  2 lokaler 
Cuscuta europaea nässelsnärja 4  5 lokaler 
Deschampsia setacea sjötåtel 4  2 lokaler  
Eriophorum gracile kärrull  4  > 55 lokaler 
Euphrasia micrantha ljungögontröst 4  ca 15 lokaler 
Gentianella amarella ängsgentiana 4  2 lokaler 
Gentianella campestris fältgentiana 4  ca 25 lokaler ? 
Lathyrus heterophyllus vingvial 4  ca 30 lokaler 
Leonurus cardiaca hjärtstilla 4  3 lokaler 
Lepidium campestre fältkrassing 4  3 lokaler 
Onophordium acanthium ulltistel 4  1 lokal 
Papaver argemone spikvallmo 4  1 lokal 
Pedicularis sylvatica granspira 4  > 100 lokaler 
Pilularia globulifera klotgräs 4  3 lokaler  
Saxifraga osloënsis hällebräcka 4  > 30 lokaler 
Thymus pulegiodes stortimjan 4  2 lokaler 

Källor: • Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. • Länsstyrelsens floravårdsregister. • Västergötlands botaniska 
förening - Västergötlands flora. • Databanken för  hotade arter 1990.  

 
 
Lavar 

Latinskt namn svenskt namn hotkategori känd förekomst 
 
Chaenotheca hispidula parknållav 1 enstaka lokaler 
Parmelia submontana kupig skrynkellav 1 2 lokaler 
Leptogium palmatum strutskinnlav 1 1-2 lokaler 
Sphinctrina leucopoda liten parasitspik 1 ca 5 lokaler 
Bactrospora dryina stor sönderfallslav 2 ca 2 lokaler 
Calicium quercinum ekspiklav 2 ca 20 lokaler 
Collema fragrans rosettgelélav 2 enstaka lokaler 
Parmelia revoluta örlav 2 - 
Usnea florida blomskägglav 2 ca 20 lokaler 
Bryostigma leucodontis allémosslav 3 >100 lokaler 
Catapyrenium psoromoides grå jordlav 3 3 lokaler 
Leptogium sinuatum flikig skinnlav 3 ca 15 lokaler 
Moelleropsis nebulosa  3 ? 
Sphinctrina turbinata kort parasitspik 3 > 50 lokaler 
Calicium abietinum vedspik 4 > 50 lokaler 
Parmelia elegantula elegant sköldlav 4 1 lokal 
Parmelia laciniatula flikig sköldlav 4 2 lokaler 
Parmelia tiliacea silverlav 4 > 500 lokaler 
Ramalina calicaris rännformig brosklav 4 3 lokaler  
Ramalina obtusata trubbig brosklav 4 ? 

Källor: • Projektet de epifytiska lavarna i sydvästsverige. Svante Hultengren muntligen. • Databanken för hotade arter 1990:  
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Mossor 

Latinskt namn svenskt namn hotkategori känd förekomst 
 
Orthotrichum scanicum skånsk hättemossa 0 1 lokal  
Didymodon vinealis kritlansmossa 2 ?  
Ephemerum sessile nervdagmossa 2 ?  
Atrichum angustatum smal sågmossa 3 ? 
Brachythecium ryanii slåttergräsmossa 3 1 lokal  
Bryum blindii körsbärsbryum 3 1 lokal  
Bryum funckii silverbryum 3 ?  
Bryum turbinatum halsbryum 3 ?  
Dicranella humilis strandjordmossa 3 ?  
Fissidens incurvus svanfickmossa 3 ?  
Grimmia laevigata ullgrimmia 3 ?  
Orthotrichum patens ägghättemossa 3 ?  
Phascum curvicolle nickknoppmossa 3 ?  
Phascum floerkeanum dvärgknoppmossa 3 ?  
Pleuridium palustre strandsylmossa 3 ?  
Pyramidula tetragona pyramidmossa 3 ?  
Riccia ciliata hårig rosett 3 ?  
Riccia huebeneriana sydlig gaffel 3 ?  
Riccia warnstorfii dvärgrosett 3 2 lokaler  
Weissia rostellata kortskaftad krusmossa 3 ?  
Weissia rutilans stor krusmossa 3 1 lokal  
Weissia squarrosa spärrkrusmossa 3 ?  
Scapania degenii rikärrsskapania 3 1 lokal 
Discelium nudum flaggmossa 4 ?  
Orthotrichum pallens parkhättemossa 4 ? 
Phaeoceros carolinianus gul nålfruktsmossa 4 ?  
Pottia davalliana kalkpottia 4 ?  
Pseudocrossidium hornsch. spetsig rullmossa 4 1 lokal  
Pterygoneuron ovatum stjärtmossa 4 ?  
Tortula virescens alléskruvmossa 4 ?  

Källor: • Länsstyrelsen floravårdsregister. • Databanken för hotade arter 1990.  

 
Svampar 

Latinskt namn svenskt namn hotkategori känd förekomst 
 
Boletus queletii flamsopp 1  ? 
Hygrocybe canescens tennvaxskivling 1  ? 
Hygrocybe splendidissima praktvaxskivling 1  ? 
Amanita strobiliformis flockflugsvamp 2  ? 
Aurantiporus croceus saffransticka 2  ? 
Boletus fechtneri sommarsopp 2  ? 
Boletus impolitus bleksopp 2  ? 
Clavaria pullei brun fingersvamp 2  ? 
Clavaria straminea stråfingersvamp 2  ? 
Entoloma madidum blå rödskivling 2  ? 
Entoloma prunuloides mjölrödskivling 2  ? 
Geastrum berkeleyi sträv jordstjärna 2  ? 
Geastrum elegans naveljordstjärna 2  ? 
Hygrocybe aurantiospl. fager vaxskivling 2  ? 
Hygrocybe intermedia trådvaxskivling 2  ? 
Hygrocybe ovina sepiavaxskivling 2  ? 
Hygrocybe radiata  2  ? 
Hygrocybe spadicea dadelvaxskivling 2  ? 
Leccinum crocipodium gul strävsopp 2  ? 
Lycoperdon decipiens stäppröksvamp 2  ? 
Morchella semilibera hättmurkla 2  ? 
Mycenastrum corium läderboll 2  ? 
Piptoporus quercinus tungticka 2  ? 
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Polyporus umbellatus grenticka 2  ? 
Pulveroboletus gentilis gyllensopp 2  ? 
Stropharia albocrenulata tårkragskivling 2  ? 
Amanita franchetii gulbrämad flugsvamp 3  ? 
Boletus appendiculatus bronssopp 3  ? 
Calocybe constricta  liten ringmusseron 3  ? 
Camarophyllopsis schulzeri ljusskivig lervaxsk.  3  ? 
Cejpomyces terrigenus  3  ? 
Clavaria fumosa rökfingersvamp 3  ? 
Clavaria inaequalis svavelgul fingersvamp 3  ? 
Clavaria incarnata  3  ? 
Clavaria rosea rosenfingersvamp 3  ? 
Clavaria zollingeri violett fingersvamp 3  ? 
Clavulinopsis subtilis ljus ängsfingersvamp 3  ? 
Collybia fusipes räfflad nagelskivling 3  ? 
Coltricia cinnamomea kanelticka 3  ? 
Dermoloma cuneifolium  3  ? 
Heteroporus biennis klumpticka 3  ? 
Hygrocybe colemanniana brun ängsvaxskivling 3  ? 
Hygrocybe flaviceps  3  ? 
Hygrocybe fornicata musseronvaxskivling 3  ? 
Hygrocybe fuscescens ögonvaxskivling 3  ? 
Hygrocybe ingrata rodnande vaxskivling 3  ? 
Hygrocybe quieta  3  ? 
Hygrocybe subviolacea grålila vaxskivling 3  ? 
Pholiota destruens poppeltofsskivling 3  ? 
Volvariella bombycina silkesslidskivling 3  ? 
Volvariella surrecta parasitslidskivling 3  ? 
Climacodon septentrionalis grentaggsvamp 4  ? 
Entoloma griseocyaneum stornopping 4  ? 
Entoloma jubatum sepiarödskivling 4  ? 
Entoloma lividocyanulum  4  ? 
Entoloma mougeotii  gråblå nopping 4  ? 
Geoglossum atropupureum purpurbrun jordtunga 4  ? 
Hygrocybe nitrata lutvaxskivling 4  ? 
Hygrocybe punicea scharlakansröd vaxskivl. 4  ? 
Microglossum olivaceum olivjordtunga 4  ? 
Pachykytospora tuberculosa blekticka 4  ? 
Russula violeipes violfotskremla 4  ? 

Källa: • Floravårdskommittén för svampar 1991: Kommenterad lista över hotade svampar i Sverige. 
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Fåglar 

Latinskt namn svenskt namn kategori skattad förekomst 
 
Podiceps nigricollis Svarthalsad dopping 1 tillfällig  
Coturnix coturnix Vaktel  2 enstaka  
Anas querquedula Årta 2 ca 5 par 
Porzana porzana Småfläckig sumphöna 2 enstaka 
Falco tinnunculus Tornfalk 4 ca 30 par 
Pernis apivorus Bivråk 4 ca 200 par? 
Anas acuta Stjärtand 4 1par? 
Perdix perdix Rapphöna 4 ? 
Crex crex Kornknarr 4 enstaka 
Pluvialis apricaria Ljungpipare 4 ca 500 par 1 
Charadrius dubius Mindre strandpipare 4 > 45 par3  
Philomachus pugnax Brushane 4 tillfällig 
Lymnocryptes minimus Dvärgbeckasin 4 tillfällig 
Galinago media Dubbelbeckasin 4 tillfällig 
Numenius arquata Storspov 4 11-250 par2  
Motacilla flava flava Gulärla  4 < 1000 par  

Källor: • Arvidsson, B. 1984: • Södra Älvsborgs ornitologiska förening. 1977-1993. • Claes-Göran Ahlgren muntligen. • Hans 
Alexandersson muntligen.  • Ahlén & Tjernber, 1992:  

 
Grod och kräldjur 

Latinskt namn svenskt namn kategori skattad förekomst 
 
Lacerta agilis Sandödla 4 2 lokaler 
Coronella austriaca Hasselsnok 4 ca 45 lokaler 
Natrix natrix Snok 4 5000-50000 ex ? 
Triturus cristatus S. vattensalamander 4 10000-50000 ex ? 

Källor: • Ahlen, Andrén, & Nilson 1992. • Ahlén & Tjernber, 1992: 

 
Landmollusker 

Latinskt namn svenskt namn hotkategori känd förekomst 
 
Vertigo geyeri Kalkkärrsgrynsnäcka 3 några lokaler 
Vertigo angustior Smalgrynsnäcka 3 några lokaler  

Källor:  • Ted von Proschwitz muntligen.  • Ehnström, Gärdenfors, & Lindelöw. 1993:  

 
Insekter 

Latinskt namn svenskt namn hotkategori känd förekomst 
 
Psophus stridulus trumgräshoppa 2 1 lokal 
Scoliantidis orion fetörtsblåving 2 ?  
Maculinea alcon alkonblåvinge 2 ett fåtal lokaler 

Källor: • Alexandersson, H. 1984. • Andersson, H. 1987: • Stenström, J. 1994: • Ander. 1953. • Ehnström, Gärdenfors, & 
Lindelöw. 1993:  
 

                                                           
1 Endast ett fåtal av dessa i anslutning till ljunghed. Övriga på högmossar. 
2 Även häckning på högmossar. 
3 Även häckning i grustag. 
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Korsgården; 207 
Kraksbyn; 282 
Kristinedal; 281; 284 
Krobäcken; 33 
Krokane; 63 
Kroksjö; 39 
Krokstorp; 85 
Krommenäs; 62 
Kronan; 206 
Kronodal; 247 
Kronogården; 88; 160 
Kroppefjäll; 164; 170 
Kruketorpet; 175; 191 
Krutbrännaregården; 250 
Kråkdammen; 249 
Kråkered; 161 
Kröklings hage; 74; 88 
Krösebacken; 231; 248 
Krösslätt; 214 
Kulehede; 214 
Kuleskog; 211 
Kulla; 153; 160 
Kullabo; 43; 48 
Kullagården; 126 
Kullen,; 160 
Kumbo; 205 
Kummeliberg; 244; 249 
Kummeludden; 190 
Kung Rings hög; 97 
Kungegården; 266 
Kungetorp; 274 
Kungsgården; 33 
Kvarbo; 90 
Kvarnagärde; 187; 192 
Kvarnared; 246 
Kvarnbäcken; 130 
Kvarnehålan; 33 
Kvarnen; 90; 191 
Kvarnkasetjärnet; 173 
Kvarnåsen; 193 
Kvinnestad; 255; 266 
Kvinnestadsåsen; 108 
Kycklingekullen; 249 
Kyrkbyn; 86 
Kyrkobyn; 274 



 

301 

Kårebyhögen; 172 
Kårte; 193 
Kårud; 63 
Kälkared; 247 
Källebacka; 242; 246 
Källeberg; 160 
Källenäs; 89; 192 
Källeryd; 117 
Källhult; 193 
Källsviken; 167; 172 
Källunga; 107; 116 
Källåsen; 206 
Känsbyn; 282; 284 
Kärr; 172 
Kärragården;116  
Kärragärde; 247 
Kärraån; 130 
Kärret; 44; 48; 80; 116 
Kärrsgärde; 178; 191 
Kärråkra; 216; 217; 249 
Kärtared; 107; 116; 260; 265 
Kässeberg; 248 
Kättarpsån; 188 
Kölaby; 221; 249 
Kölingared; 223; 248; 249 
Kölingsholm; 223; 249 
Kölvarp; 19; 146; 159 
Köpmanstorp; 228; 249 
Ladugården; 205 
Ladås; 111; 117 
Laggaregården; 90 
Lagmansered; 213; 215 
Lagmanshaga; 199; 206 
Lagmansholm; 254; 266 
Lagmanskullen; 266 
Lammåsen; 159 
Landa; 23; 253 
Landbogården; 191 
Larsabo; 202; 206 
Laryd; 89 
Laxarby; 56 
Laxfisket; 274 
Lebo; 96 
Lena; 248; 266 
Lena gamla kyrkby; 254 
Lerbäck; 158 
Lerdal; 98 
Lergraven; 126 
Lerkvilla; 102 
Lermad; 88  
Lerum; 118; 124 
Lerumsån; 214 
Lerån; 126 
Liagärde; 86; 134 
Liane; 52; 62 
Liared; 230; 235; 247 
Lid; 205 
Lida; 232; 233; 264; 265 
Liden; 97; 102 
Lilla Apelnäs; 192 
Lilla Arnås; 202 
Lilla Björken; 248 
Lilla Boarp; 246 
Lilla Bredhult; 160 
Lilla Edet; 127 

Lilla Hestra; 206 
Lilla Ingärdebo; 193 
Lilla Kampagården; 47 
Lilla Landa; 266 
Lilla Mossen; 284 
Lilla Näset; 130 
Lilla Rydet; 235; 247 
Lilla Sik; 90 
Lilla Skillerås; 202; 206 
Lilla Snarås; 206 
Lilla Snärsbo; 191 
Lilla Strand; 284 
Lilla Udda; 206 
Lilla Åby; 266 
Lilla Östergården; 247 
Lillagärdet; 81; 86 
Lillastugan, Skrimhult; 89 
Lillegården; 265 
Lilleskog; 272 
Lillesäter; 102 
Lillås; 225 
Limmareds säteri; 207 
Lindebacken; 211 
Lindedalen; 76; 87 
Lindhult; 158; 160 
Lindhögen 96;  
Lindstorp; 89 
Lindås; 48; 235 
Lindåsen; 159 
Linheden; 284 
Livered; 33 
Ljung; 116; 117 
Ljungagården; 89 
Ljungliden; 214 
Ljungsarp; 197; 207 
Ljungsnäsa sjö; 206 
Ljungås; 262; 265 
Ljushult; 83 
Lo; 36 
Lockryd; 191 
Lommelanda; 102 
Lomåsen; 193 
Lund; 35; 36; 47; 55; 160; 248 
Lundagården; 116; 248 
Lundby; 96; 126; 249 
Lunde; 34 
Lunden; 130; 155; 158; 265; 274 
Lundsboån; 160 
Lundskullen; 266 
Lunnaholm; 192 
Lunneviken; 130 
Lyckås; 207 
Lygnared; 48 
Lygnö; 40 
Lystorp; 112 
Låbyn; 276 
Låddekärrsbu; 86 
Låkön; 102 
Långared; 36; 47 
Långareds Damm; 265 
Långedalen; 274 
Långegrund; 244 
Långelycke; 207 
Långemaden; 33 
Långhult; 87 

Långsered; 228; 247 
Långås; 158 
Långåsen; 250 
Långäckran; 249 
Lånsbol; 276 
Läggared; 22; 174 
Läkarebo; 47 
Länghem; 206 
Längjum; 69 
Läpparehult; 134 
Lärjeån; 126 
Lödöse; 127; 130 
Lönebo; 160 
Lönern; 225 
Lönnhult; 90 
Lövås; 67; 102; 274 
Lövås Murängen; 275 
Lövåsen; 207; 247 
Malöga; 214 
Mansås; 178; 191 
Marbohemmet; 230; 248 
Marbäck; 241 
Marieström; 130 
Mark; 131; 134; 138 
Maryd; 39 
Mastunga; 247 
Matsered; 246 
Mellangården; 192 
Mellantorpet; 193 
Mellbydalen; 34 
Mellbyn; 96 
Mellerud; 16; 163; 1898 
Mellomgården; 89; 265 
Mellomgärde; 89 
Mellomgärdessjön; 265 
Mellomtorp; 264 
Milleryr; 100 
Mjäldrunga; 107 
Mjälen; 217 
Mjällbo; 207 
Mjällby; 159 
Mjölkudden; 173; 277 
Mjösjön; 158; 265 
Moamaden; 206 
Moghult; 192 
Molla; 114; 115; 117 
Molla by; 116 
Mollaryd; 115; 116; 117 
Mollungen; 117 
Morjhult; 75; 87 
Mossagården, 116 
Mossebo; 202 
Mosslanda; 109; 116 
Mosstakan; 284 
Mosstomt; 89 
Mullbobacken; 214 
Munkagården; 33 
Murte; 177 
Murängen; 274 
Myrarp; 248 
Myresjö; 116 
Myrledet; 192 
Myrås; 72 
Mysten; 44; 48 
Måkåsen vid Högsjön; 157 
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Målarp; 218; 249 
Målsryd; 78; 79 
Målöga; 119 
Månstad; 22; 108; 196; 205 
Mårdaklevs skans; 193 
Mårtenstorp; 191 
Mängsholm; 254; 266 
Märsagården; 207 
Mölarp; 71 
Mölarps ö; 88 
Mölnebacka; 159 
Mölneby; 192 
Mölnered; 174 
Möne; 217 
Mörka; 158 
Mörkö; 205 
Nabbared; 158 
Nabben; 160; 207; 264; 265 
Nabborna; 205 
Nabbviken; 249 
Nacken; 59; 62 
Nedergården; 193 
Nedre Borghult; 159 
Nedre Bosgården; 74; 90 
Nedre Bön; 274 
Nedre Hässlehult; 161 
Nedre Kärra; 158 
Nilsagården; 48 
Nittorp; 197 
Nittorps By; 205 
Nockakulla; 19; 156; 157 
Nolby; 48 
Nolgården; 63 
Nolhagen; 205 
Nordgården; 89 
Nordlycke; 233 
Nordsjön; 247 
Norra Björstorp; 205 
Norra Eke; 62 
Norra Hästhagen; 247 
Norra Kylsäter; 102 
Nuggeberg; 266 
Nyarp; 245; 249 
Nycklabacken; 116; 117 
Nyebro; 265 
Nyfors; 246 
Nygård; 96; 192; 199; 274 
Nygården; 86; 205; 206; 246 
Nygårdssjön; 205 
Nysäter; 102 
Nåtared; 230; 250 
Näbbet; 33 
Närarp; 244; 246 
Närsbyn; 56 
Näs; 55; 88; 89; 96; 190; 193; 278 
Näsböle; 100 
Näset; 48; 246 
Nääs; 122; 126 
Nääs slott; 126 
Nödinge; 30; 128 
Nöre; 249; 250 
Nössemark; 16; 91; 96 
Nössjö; 91 
Od kyrkan; 117 
Odins flisor; 117 

Olasbyn; 16; 94; 96 
Ollestad; 117 
Olstorp; 121; 253; 266 
Onsered; 246 
Oppensten; 205 
Ormestorp; 222; 248 
Ormås; 44 
Ornunga; 257; 265; 266 
Orraholmen; 116 
Orsbyn; 59; 62 
Oryd; 126 
Osdal; 265 
Oset; 228 
Oxsjön; 161 
Palmelund; 247 
Partille; 124 
Passjö; 202; 206 
Pedersbo; 246 
Persgården; 159 
Perstorp; 175 
Petersburg; 284 
Picke; 191 
Plogarna; 207 
Prästalund; 30 
Prästegården; 248 
Prästehökessäter; 96 
Prästetorp; 160 
Prästgården; 275 
Prästås; 247 
Påarp; 249 
Påbo; 241 
Pålsbo; 87 
Pålstorp; 41; 122 
Påtebo; 191 
Påvagården; 248 
Påvarp; 191 
Pärekulla; 178; 192 
Ralsbo; 47 
Ramdalen; 61; 62 
Ramnaklev; 256; 265 
Ramnered; 274 
Ramnås; 161 
Ramsbyn; 50 
Ramsholmen; 149 
Ramslätt; 135; 160 
Ranagården; 159 
Randalen; 62 
Ranneberg; 33 
Rapenskår; 33 
Rapperud; 284 
Rearsred; 239; 247 
Reaskäl; 191; 192 
Redslared; 192 
Redväg; 221 
Redvägsborg; 248 
Redvägsbrunn; 249 
Remmen; 206 
Remmene; 23; 105 
Remmene skjutfält; 116; 117 
Revesjö; 178; 191; 192 
Ringaberg; 191 
Ringestena; 192 
Ringhestra; 178; 191 
Risa; 70; 88; 193 
Risa-sydväst; 90 

Rished; 30 
Risveden; 27; 119 
Risö; 274 
Roasjö; 175; 191; 193 
Rolfsbyn; 281 
Romnefall; 265 
Romsås; 237 
Roppered; 81; 86 
Rosared; 248 
Rosendal; 249 
Rosenlund; 191 
Rosered; 234 
Rubbe; 66 
Rud; 102; 274 
Rude; 204; 206 
Rudet; 130; 270; 274 
Ruered; 79; 90 
Runserud; 102 
Ryasjö; 191 
Ryd; 41; 192; 205 
Rydalyckan,  89 
Rydshult; 178; 192 
Rygga; 143 
Rygga kvarn; 158 
Ryk; 102 
Ryksbäck; 33 
Ryninga; 249 
Ryr; 172 
Ryrhalvön; 165 
Ryssebråten; 63 
Råbacka; 90 
Råbockekullen; 44; 48 
Rådanefors; 101; 102 
Rådde; 205 
Rågkvi; 214 
Rågärd; 103 
Råhult; 192 
Rålunden; 102 
Rångedala; 74; 88 
Råryd; 88 
Råssa; 86 
Råstorp; 69 
Ränne; 47 
Ränsliden; 16; 163; 172; 189 
Rävmarken; 92; 96 
Rävsered; 247 
Röd; 130 
Rökås; 154 
Rölle; 77; 87 
Röllese; 160 
Rönnegärde; 116 
Rönnekullen; 226 
Rönningen; 172 
Rörviken; 91 
Rösarp; 189; 192 
Rösebo; 275 
Röseboviken; 269 
Rösered; 22; 195; 207 
Rössås; 155; 158 
Rössåsvägen; 158 
Röstorp; 96; 182; 191 
Rösåsen; 33 
Rösäter; 102; 103  
S:a Ängområdet; 97 
S:t Niklas källa; 284 
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S Vånga; 217 
Salebol; 282; 284 
Salgutsered; 137 
Sandbacken; 265 
Sandhem; 88; 189 
Sandhult; 47 
Sandhuset; 190; 193 
Sandsjön; 158 
Sandske sand; 117 
Sandvik; 48 
Sandviken; 25 
Sandåker; 33 
Sannelund; 206 
Sannerud; 16; 62; 93; 96 
Segersbyn; 276 
Seglora; 84; 86 
Segloraberg; 84 
Senåsa; 89 
Sevred; 89 
Sextondelen; 96 
Sibbarp; 89; 205 
Siene; 23; 254 
Siene ekhagar; 265 
Siene Östergården; 265 
Siggebo; 192 
Silarp; 221 
Sjuntorp; 212 
Självared-nord; 89 
Självared-syd; 89 
Sjöbo; 191 
Sjöbotten; 267; 274 
Sjögared; 249 
Sjögården; 205 
Sjöhult; 214 
Sjökullen; 215 
Sjölid; 157 
Sjötorp; 126; 264; 265 
Skackerud; 277 
Skaftared; 42 
Skallamoga; 191 
Skallsjö; 102; 126 
Skantås; 27; 33 
Skattegården, 88; 89; 116; 266 
Skattetorpet; 214 
Skene; 143 
Skepared; 161 
Skephult; 138; 161 
Skepphult; 192 
Skepplanda; 26 
Skepplaskog; 126 
Skeppås; 192 
Skinte; 255 
Skog; 246 
Skogen; 33; 246; 249; 274 
Skogsbo; 113 
Skogsbygden; 265 
Skogsered; 205 
Skogum; 143; 159 
Skottene Jättegraven; 275 
Skrikebo; 249 
Skrimhult; 86 
Skrivaregården; 89 
Skrålabäcken; 159 
Skrötås; 181; 193 
Skummenäs; 207 

Skyrsjönäs; 126 
Skålarp; 218 
Skållerud; 166 
Skåpanäs; 193 
Skårdalen; 63 
Skårhult; 159 
Skårsberg; 19; 189; 262; 265 
Skårtebo; 196; 205 
Skäfthult; 118 
Skällebyn; 284 
Skälsbo; 215 
Skämningared; 161 
Skänstad; 89 
Skärbo; 58; 62 
Skäremo; 186 
Skärjebo; 192 
Skölvene; 107; 110 
Skönabäck; 191 
Sköttning; 88 
Skövde Västergården; 266 
Slerebo; 27; 33 
Slereboåns dalgång; 27 
Slottsarbete; 86 
Slumpåns mynning; 215 
Slätte; 205 
Slätten; 87; 247 
Slätterna; 116 
Slättholmen; 88 
Slätthult; 125; 158 
Smedagården; 88; 159 
Smedkas; 96 
Smedsgården, 88  
Smälteryd; 160 
Snarås; 202 
Snaråsatorp; 19; 203; 206 
Snippetorp; 214 
Snugge; 226; 248 
Snärjeslätt; 90 
Snärsbo; 175 
Snärsås; 192 
Solberga; 246 
Solliden; 275 
Solsjöbodane; 62 
Solvik; 54 
Sommarhult; 103 
Spelebo; 158 
Spångadalen; 158 
St. Hyberg; 90 
Stackebo; 191; 202 
Stagg; 73 
Stakagården; 206 
Starhester; 249 
Starrkärr; 29; 30; 33 
Sten; 96 
Stenarsby; 281 
Stenarsröd; 130 
Stenbacken; 160 
Stenkullen; 27; 33 
Stennabben; 89 
Stensered; 223; 246; 249 
Stenshult; 87 
Stensjöhall; 124 
Stensjöhult; 126 
Stenunga; 106; 107; 116 
Stigen; 102 

Stjärnebo; 202; 206 
Stockarp; 223 
Stockhult; 192 
Stommen; 16; 52; 63; 66; 102; 249 
Stora Apelnäs; 192 
Stora Backa; 151 
Stora Blekhult; 247 
Stora Falle; 207 
Stora Halö; 47 
Stora Håvared; 126 
Stora Hökhult; 133 
Stora Hökås; 159 
Stora Kalvshult; 129; 130 
Stora Kampagården; 47 
Stora Landa; 266 
Stora Liane; 164 
Stora Landa; 266 
Stora Lundby; 120 
Stora Lygnö; 48 
Stora Mada; 88 
Stora Näset; 127 
Stora Perstorp; 206 
Stora Rör; 161 
Stora Skog; 192 
Stora Snärsbo; 192 
Stora Vingnäs; 282 
Storagården; 86 
Store hög; 256 
Storegården; 89; 159; 160; 250 
Strand; 16; 277; 284 
Strixbol; 150; 158 
Sträte; 109 
Strömliden; 35; 36; 47 
Strömma; 151; 158 
Strömsberg; 284 
Strömsborg; 192 
Strömstorp; 214 
Strömsås; 193 
Stuvered; 79; 87 
Stuveryr; 101; 102 
Styggebro; 62 
Stynaborg-Säveholm; 48 
Stålared; 205 
Stålarp; 116 
Stålebo; 123 
Stägelhult; 207 
Stämmemad; 136; 159 
Stänge; 135 
Suckan; 93; 96 
Suled; 62 
Suledsälven; 63 
Sund; 149; 160 
Sundholmen; 90 
Sundsberget; 275 
Surtan vid Hyssna; 161 
Surteby; 158 
Svalered; 113 
Svanabo; 190 
Svankila; 167; 172 
Svansjövik; 161 
Svarttjärn; 53; 63 
Svedjorna; 136 
Svenljunga; 22; 174; 176; 179 
Svensgården; 117 
Svenshult; 161 
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Svenstorp; 68; 197; 205; 207; 265 
Svensås; 191 
Svenäcker; 214 
Svänasjö; 147; 160 
Syltered; 143; 159 
Säby; 232; 247 
Säbyn; 282 
Säckegärde; 47 
Säckekärren; 130 
Säggryd; 77 
Sällerås; 207 
Sämsholm; 112; 116; 117 
Sämsjön; 91 
Säter; 158 
Säteriet; 265 
Sätila; 133 
Sävesbo; 123 
Sävhult; 126 
Sävsered; 151; 158 
Södergården; 265 
Södra Binäs; 274 
Södra Björstorp; 205 
Södra Bäckebol; 172 
Södra Härene; 105; 251 
Södra Timmervik; 274 
Sölvarp; 218; 249 
Sörbo; 76; 88 
Sörgården; 160; 172; 266 
Sörheden; 130 
Sörvik; 269; 274 
Sörvilgården; 159 
Tarsnäs; 51; 63 
Tassbyn; 50; 62 
Taxån; 96 
Tegen; 163 
Tenarsrud; 103 
Teåker; 172 
Timmele; 221; 234; 248 
Timmerliden; 102 
Tingarör; 205 
Tingavallakärret; 250 
Tippekulle; 214 
Tisselskog; 16; 60 
Tissered; 241 
Tissås; 232 
Tittebo; 78; 182; 191 
Tittås; 246 
Tjuvahemmet; 203 
Tjärehjällen; 16; 62 
Tjärn; 158 
Tjärtakan; 274 
Toarp; 246 
Toften; 160 
Tokabo; 193 
Tokared; 242 
Tokatorp; 265 
Tokebäcken; 214 
Tolla; 75; 87 
Tollebol; 280 
Toltorp; 275 
Tomasgården; 265 
Tommared; 192; 205 
Tomta; 249 
Tomten; 59; 62 
Tonsberg; 173 

Torbjörnstorp; 90 
Torlunda; 221 
Tormansbyn; 63 
Tormestorp; 246 
Tormundsgärde; 266 
Torp; 96; 161 
Torpa; 194; 205; 212; 213 
Torpane; 274 
Torpet; 89; 265 
Torrskog; 16; 52 
Torrås; 140; 160 
Torse; 160 
Torsered; 161 
Torstö; 38; 48 
Tostared; 117; 142 
Tosthult; 160 
Tovhult; 193 
Tranebo; 214 
Tranebäck; 193 
Tranemo; 22; 108; 194; 201; 202 
Tranhult; 84; 86; 160 
Transås; 78 
Trantorp; 142 
Trindekulle; 160 
Trohult; 274 
Trojaborgen; 266 
Trollabo; 202 
Trollhättan; 129; 208 
Trollås; 188; 193 
Trovås; 250 
Trädet; 249 
Trälunda; 218; 249 
Tröjenborgen; 90 
Tubbared; 75; 87 
Tubbetorp; 265; 266 
Tummarp; 249 
Tunhem; 209; 272 
Tuskan; 241 
Två skyttlar; 149 
Tvärred; 246 
Tvärredslund; 243 
Tvärsjödal; 125 
Tydjebyn; 281 
Tyggestorp; 200; 205 
Tyngsryd; 135; 160 
Tyvik; 159 
Tåbol; 106 
Tånga; 23; 252 
Tånga hed; 266 
Tångabo; 247 
Tångagårdshagen-väst; 90 
Tångebo; 172 
Tångebyn; 164 
Tångelanda; 102; 103 
Tången; 88 
Tånghult; 193 
Tämta kyrkoruin; 89 
Tärby; 70; 88 
Töcknarås; 160 
Töllsjö; 90 
Tömte; 62 
Törestorp; 158 
Tösse; 281; 284 
Tösse Prästgård; 284 
Tösseslätten; 281 

Ubbarp; 221; 238; 247 
Ubbhult; 132; 161 
Ubbhultsdrumlinen; 131 
Uddabo; 265 
Uddalen; 95; 96 
Uddared; 150; 158; 160 
Uddatorp; 159; 160 
Uddebo; 201; 207 
Udden; 164 
Uddetorp; 64; 255; 265 
Ugglebo; 193 
Ugglegärdet; 266 
Ullerön; 97 
Ulricehamn; 22; 189; 216; 220; 
238 
Ulveskog; 246 
Ulvstorp; 33; 116 
Ulvås; 191; 193 
Upphärad; 214 
Uppsal; 102 
Upptröst; 77; 89 
Uttersåker; 130 
Valaredsbygget; 247 
Valbodalen; 16; 100 
Valhyltan; 202; 206 
Vallen; 47; 191; 192 
Vallsås; 19; 153; 158 
Vangklev; 264 
Varnum; 249 
Varred; 205 
Varsrud; 284 
Vasared; 247 
Vasatorpet; 160 
Vaselid; 261; 265 
Vassbo; 33 
Vassbotten; 270 
Vasslättekärr; 214 
Vassända; 271 
Vedbyholm; 172 
Vedåsla; 221; 248 
Vegby; 244; 246 
Veka; 191; 192 
Velanda; 210 
Velanda säteri; 214 
Velingstorp; 159 
Vemmenhult; 67; 89 
Veselången; 151; 157 
Vesene; 116 
Vesten; 130 
Vevelhult; 90 
Vikaryd; 37; 47 
Vikmans; 160 
Vilanda; 247 
Vimleån; 116 
Vimmesjön; 31; 33 
Vinnsäter; 103 
Vinsarp; 227; 248 
Visnaholmen; 246 
Visslaån; 214 
Vist; 221 
Vite mosse; 119 
Viteberg; 102 
Vittene; 265 
Vivhult; 157 
Vreta; 116; 117 
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Vrån; 43; 48 
Vråna; 19; 189; 224; 249 
Vrångebäck; 172 
Vrångestorp; 246 
Vränglarp; 187 
Vågerse; 160 
Vångsjön; 96 
Vårgårda; 23; 189; 251; 252; 254; 
260 
Vårgårda egendom; 266 
Vårvik; 51; 215 
Väby; 225 
Vädersholm; 232; 247 
Vägabo; 205 
Vägskälet; 265 
Vällingbacka; 161 
Vänebo; 193 
Vänersborg; 267 
Vänersnäs; 270; 272; 274 
Vänga; 37; 66; 89 
Vängtorp; 66 
Värhuvud; 33 
Värnahult; 72; 88 
Värnasjöhult; 72 
Värnebo; 58 
Västbjörke; 214 
Västergården; 48; 89; 90; 116; 
158; 159; 160; 172; 249; 265; 266 
Västgärde; 109 
Västra Bleken; 274 
Västra Gränd; 86 
Västra Ryda; 205 
Västra Råbo; 124 
Västra Sjögarmaden; 284 
Västra Sävesbo; 123 
Västra Tunhem; 274; 275 
Västra Viebo; 124; 126 
Vättlefjäll; 119 
Vättungen; 61 
Ytter Lida; 207 
Yttergården; 246 
Yttre Backa; 190 
Yttre Böttnebo; 206 
Yttre Holm; 207 
Yttre Höghult; 160 
Yttre Jordala; 47 
Yttre Näs; 86 
Yttre Skåpanäs; 192 
Yttre Sånabo; 193 
Yttre Vång; 221; 226; 248 
Yttre Älvshult; 204 
Yttregården; 246 
Yxnås; 259; 260; 265 
Å; 183 
Åbacken; 116 
Åby; 130 
Ågården; 86 
Ågärde; 184; 191 

Åkerby; 247 
Åkerhult; 207 
Åkerström; 214 
Ålbäck; 150; 158 
Ålstad; 215 
Ålstads högar; 215 
Åmål; 16; 276 
Ånimskogs gård; 284 
Ånnerud; 102 
Årbo; 86 
Årenäs; 135 
Årred; 265 
Åsarp; 205 
Åsbogärde; 116 
Åsbräcka; 128; 130; 212 
Åsen; 102; 116; 161; 191; 193 
Åsen Uddared; 150 
Åserud; 102 
Åsgärde; 206 
Åsmule; 170 
Åsnebyn; 94; 96; 172 
Åstarp; 191 
Åstorp; 226 
Åsvedjan; 203; 206 
Åtorp; 172 
Åttingsåker; 100 
Äckrorna; 116 
Älekulla; 154; 155; 157 
Äleviken; 87 
Älgarås; 90 
Älmhult; 32; 192 
Älmås; 87 
Älvängen; 127 
Äne; 256; 266 
Äng; 16; 93 
Änga; 247 
Ängahuset; 192 
Ängarna; 96; 214 
Ängasjö; 193 
Änghagen; 161 
Änglarp; 179 
Ängshögen; 96 
Ängunneryr; 214 
Ärtemark; 16; 55 
Äskås; 193 
Äspenäs; 265 
Äspered; 88; 90; 246 
Äspås; 227 
Ätradalen; 220; 221; 226 
Öbranstorp; 185; 192 
Öd; 81; 86 
Ödeborg; 102 
Ödebyn; 62 
Ödegården; 62; 96; 100 
Ödegärdet; 89 
Ödekyrkogården; 88 
Ödenäs; 45 
Öijared; 122 

Öja; 192 
Öjan; 211 
Öjeråsdrumlinen; 143 
Öland; 165 
Ölanda; 109 
Ölebo; 193 
Ömmesala; 205 
Ön; 88 
Öndared; 247 
Önnarp; 228; 247 
Önne; 100 
Önnered; 161 
Ör; 170 
Örby; 145; 159; 160 
Örebro; 90 
Örekulla; 112; 116 
Öresten; 148; 160 
Örlanda; 64; 89 
Örnäs; 172 
Örs prästgård; 172 
Örsbråten; 19; 46; 48 
Örestens hage; 159 
Örsås; 181; 191 
Östad; 30; 37; 118 
Östads säteri; 47 
Östebo; 164 
Östenborg; 247 
Östentorp; 25 
Österbodane; 39 
Östergården; 45; 48; 160; 161; 191 
Östergårdshagen; 89 
Östergärdet; 160 
Östevatten; 172 
Östra; 86 
Östra Fjälla; 96 
Östra Frölunda; 183 
Östra Hunghult; 86 
Östra Hästefjorden; 274 
Östra Torp; 96 
Östrabo; 248 
Östtorp; 261; 265 
Östängen; 211 
Öventorp; 211 
Övergården; 191; 247 
Översidan; 63 
Övrabo; 206 
Övragärde; 247 
Övrarp; 246 
Övre Backa; 190 
Övre Lida; 204 
Övre Skårebo; 158 
Övre Snuggebo; 214 
Övre Vång; 221; 248 
Övre Älvshult; 207 
Öxabäcks kyrkby; 154 
Öxnevalla; 152 

 
 
 


