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FÖRORD 
 
Det moderna jordbrukets utveckling har medfört att de naturliga slåtter- och betesmarkerna, 
ängar och hagar, blivit allt ovanligare. 
 
Som ett led i arbetet med att dokumentera och tillvarata naturvärdena i jordbrukslandskapet 
påbörjade naturvårdsverket under 1985 projektet ”Ängs- och hagmark”. 
 
Under 1986 var Vårgårda en av fyra kommuner i landet som totalinventerades för att utarbeta 
metodik vid en kommande ängs- och hagmarksinventering som avsågs pågå tre till fyra år 
framöver. 
 
I Älvsborgs län fortsatte arbetet 1987 med kommunerna i länets centrala delar och 1988 med 
länets sydligaste kommuner samt Åmål i norr. Kommuninventeringarna avslutades 1989 med 
bl.a. övriga kommuner i Dalsland. Inventeringsresultatet redovisas i en serie rapporter från 
länsstyrelsens miljö- och planenhet. 
 
Resultaten från projektet skall ses som ett underlag vid bl.a: 
 
* kommunal planering 
* tillämpning av hänsynsregler i jordbrukets skötsellag, skogsvårdslagen och 

naturvårdslagen 
* att följa utvecklingen av naturresursen naturliga slåtter- och betesmarker 
 
Denna inventering av Vänersborgs, Melleruds och Åmåls kommuner har finansierats genom 
att kommunerna, naturvårdsverket och länsstyrelsen ställt medel till förfogande. 
 
Författarna är ensam ansvariga för rapportens innehåll varför detta ej kan åberopas som 
länsstyrelsens ståndpunkt. 
 
 
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Miljö- och planenheten 
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Jordbruksutvecklingen det senaste århundradet har inneburit en kraftig minskning av arealen 
naturlig fodermark. De naturliga slåtter- och betesmarkerna är nu en hotad naturresurs. 
 
Som ett led i arbetet mot utarmningen av landskap, biotoper, flora och fauna startade 
naturvårdsverket hösten 1985 projektet "Ängs- och hagmark". Under sommaren 1986 
utprovades instruktioner och metodik i naturvårdsverkets inventeringshandbok genom 
försöksinventeringar i fyra kommuner. I Älvsborgs län inventerades Vårgårda kommun. 
 
Inventeringen inriktar sig främst på marker av följande slag: 
 
- Välhävdade naturliga slåtter- och betesmarker. 
 
- Nyligen övergivna eller extensivt hävdade sådana marker som har bibehållit sina 
hävdberoende biologiska kvaliteer.  
  
I viss mån ingår också kultiverad betesmark som har kulturhistoriska värden eller är av 
intresse för friluftsliv och landskapsbild. 
 
Vid flygbildstolkningen har minsta ytan av objekten satts till ett hektar. Vid fältinventeringen 
har dock även mindre områden med särskilt höga värden beskrivits. 
 
1.2 Inventeringens användningsområden 
 
De färdiga inventeringarna tjänar som underlag i den kommunala fysiska planeringen samt vid 
upprättande av naturvårdsplaner och kulturminnesvårdsprogram. Dessutom har resultaten 
använts i samband med fördelningen av samhällets stödresurser, framför allt medel till 
"Naturvårdsåtgärder i odlingslandskap" (NOLA). Med inventeringarna som grund har 
resurserna kunnat styras till de värdefulla naturliga fodermarker där naturvårdsnyttan av 
stödinsatserna bedömts bli störst. 
 
1.3 Presentation av Vänersborgs kommun 
 
Vänersborgs kommun domineras av tre områden: Vänersborgsviken av Vänern, platåbergen 
Halle- och Hunneberg samt Dalboslätten som är kommunens stora jordbruksområde. Den 
avgränsas i nordväst av Kroppefjäll som med en liten del ligger inom kommunen. I sydväst 
övergår slätten till ett mer omväxlande landskap med sjöar, skog och mer kuperad topografi. 
De största sjöarna är Stora och Östra Hästefjorden. Mellan Göta älv och Halle- och 
Hunneberg ligger ett mindre, jordbruksdominerat slättområde som skarpt avgränsas av 
platåbergens branter. Dessa berg är kommunens intressantaste företeelser ur geologisk 
synvinkel. I öster avslutas kommunen med den stora och omväxlande halvön Vänersnäs samt 
Brandsfjorden och Dättern öster därom. 
 
1.4 Presentation av Melleruds kommun 
 
Melleruds kommun domineras av Kroppefjäll, Dalboslätten och Vänerkusten. Kroppefjäll är 
en sjörik och kuperad skogsbygd som med en tydlig gräns övergår i den lägre liggande 
Dalboslätten i öster. Slätten är helt jordbruksdominerad, men genomskärs av många åar och 
bäckraviner. I öster begränsas slätten av Vänern och i norr övergår den i en mer omväxlande 
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trakt med mer sjöar, skog och kuperad terräng. I väster utgör Kroppefjälls brant gräns för 
slättbygden. 
 
1.5 Presentation av Åmåls kommun 
 
Åmåls kommun tillhör ett av södra och mellersta Sveriges mest kuperade områden. 
Landskapet är sönderbrutet genom förkastningar och sprickdalar. Ett utmärkande drag, som är 
karaktäristiskt även för övriga kommuner i norra Dalsland, är de i nordväst-sydostlig riktning 
utsträckta, långsmala sjöarna. Slättområden med något större omfattning finns endast kring 
Åmål och Tösse. I Vänern finns en mycket väl utvecklad insjöskärgård.  
 
 
2. METODIK 
 
2.1 Förarbete 
 
2.1.1 Flygbildstolkning 
 
Vid bildtolkningen användes svartvita flygbilder i skala 1:30 000, fotograferade i juni 1983. 
De studerades i stereoskop, Aviopret APT 1, med 3-15,5 gångers förstoring. Två olika 
kriterier användes vid urvalet av intressanta objekt: 
 
- Område med naturlig gräsmark på minst ett hektar. 
 
- Område med småskuret odlingslandskap eller ensligt belägna gårdar där kvarlevande äldre 
hävdformer kunde misstänkas. Detta för att i någon mån också täcka in slåttermarker som ofta 
är mindre än en hektar. 
 
De utvalda objekten ritades in på kopior av de ekonomiska kartbladen (skala 1:10 000) samt 
på en översiktskarta (topografiska kartan, skala 1:50 000). 
 
2.1.2 Sammanställning av befintlig kunskap 
 
Tillgänglig litteratur, såsom naturvårdsplan och inventeringar, studerades (se 
litteraturförteckningen). Intressanta uppgifter noterades. Information inhämtades om objekt 
som förbisetts vid flygbildstolkningen. I länsstyrelsens floraregister kontrollerades slåtter- och 
betesgynnade arter och lokaler noterades. Dessutom kontrollerades vilka landskaps- och 
fornvårdsarbeten som utförts i kommunerna. 
 
2.1.3 Kontakt med personer och organisationer 
 
Information om den förestående inventeringen har skickats till kommunen, lokaltidningar, 
enskilda botanister och en rad organisationer, bl a hembygdsföreningarna, LRF-avdelningarna, 
SNF-kretsen och Fältbiologerna. Samtliga uppmanades att rapportera intressanta objekt. 
Inkomna tips noterades på de arbetskartor som sedan användes under inventeringen. 
 
2.2 Fältarbete 
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Alla objekt som noterades under förarbetet har besökts. Därtill upptäcktes några nya objekt 
under fältarbetets gång. Den inledande frågeställningen vid fältkontroll har varit att avgöra om 
objektet är intressant eller inte. Följande faktorer har varit diskvalificerande: 
 
- intensiv kvävegödselanvändning 
- upphörd hävd/långt gången igenväxning 
- barrträdsplantering 
- omfattande diknings-, schaktnings- eller deponeringsverksamhet av färskt datum 
 
Områden med intensiv kvävegödselanvändning har dock tagits med i vissa fall. De har då haft 
kulturhistoriskt intresse eller varit av betydelse för landskapsbilden (t ex ekhagar).  
 
De intressanta objekten har klassificerats med hjälp av förtryckta blanketter. Framförallt 
biologiska men även kulturhistoriska och estetiska värden ingår i bedömningen. Vid 
fältbesiktningen har också områdesavgränsningen på den ekonomiska kartan kontrollerats och 
vid behov justerats. 
 
Fältarbetet har i huvudsak bedrivits under juli och augusti. 
 
 
3. DEFINITIONER 
 
3.1 Naturtyper 
 
Med begreppet naturlig fodermark avses betes- och slåttermark med långvarig hävd som inte 
har utsatts för sentida ingrepp i markförbättrande syfte. Fodermark som har utsatts för sådana 
ingrepp kallas kultiverad fodermark. Exempel på sådant ingrepp i markförbättrande syfte är 
insådd, kalkning, gödsling och dikning. Gränsen mellan naturlig och kultiverad mark är ofta 
svår att dra, framför allt vid svaga ingrepp. 
 
Naturliga fodermarker delas upp i naturlig slåttermark och naturlig betesmark. 
 
3.1.1 Naturlig slåttermark 
 
Den naturliga slåttermarken i västra Sverige kan indelas i naturtyperna hackeslått och mad. 
Med hackeslått avses en hårdvallsäng på ytblockig moränmark. Dessa marker är ofta 
biologiskt intressanta p g a mycket artrik kärlväxt- och svampflora. Slåttermaden återfinns 
mellan hög- och lågvattengränsen vid sjöar och vattendrag. Floran är i allmänhet gräs- och 
starrdominerad. 
 
3.1.2 Naturlig betesmark 
 
Stora variationer ryms inom begreppet naturlig betesmark. Topografi, mark- och 
fuktighetsförhållanden skiftar ofta inom ett och samma område vilket försvårar 
klassificeringen. 
 
Den uppdelning som tillämpas här följer inventeringshandbokens förslag. Den grundar sig på 
markanvändningshistoria samt nuvarande träd- och buskskikt. 
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Hagmarkerna återfinns på gammal inägomark. Dominerande hävdform i äldre tid har varit 
slåtter. Bete och skifte av hävdformer har också förkommit. Idag hävdas de dock genom bete. 
Träd- och buskskiktets förekomst och sammansättning ligger till grund för vidare indelning: 
 
- Öppen hagmark förekommer i olika terrängtyper och saknar i princip buskar och träd. 
Enstaka solitärer kan förekomma. Öppenheten är i regel resultatet av långvarigt betestryck i 
kombination med avverkning och röjning. 
 
- Ekhage är en betesmark där ek är enda eller dominer ande trädart. Naturtypen förekommer 
på såväl magrare som bättre mark av torr till frisk typ och kan även uppträda på förhållandevis 
fuktig mark. 
 
- Björkhage är en betesmark där vårtbjörk och/eller glasbjörk är de enda eller de dominerande 
trädarterna. Björkhagarna karakteriserar magrare och grövre mark av torr till frisk typ, där 
vårtbjörken är vanligast, samt förekommer också på fuktig finkornig mark, men då med 
glasbjörken som dominerande art. På torr till frisk mark förekommer ofta inblandning av asp, 
rönn, sälg, gran och tall medan klibbalen träder in vid fuktigare förhållanden. 
  
- Blandlövhage är en lövträdspräglad hagmark som in rymmer såväl ädellövhagmarker som 
"triviallöv"-hagmarker. Ek- och björkhagen kan ses som specialfall av blandlövhagen. 
 
På bättre marker uppfylls ibland kraven för ädellövhagmark. Området skall då vara minst ett 
hektar stort samt bestå till 70 procent av lövträd och till 50 procent av ädellövträd (ek, ask, 
alm, lind, lönn, bok). Dessutom måste det finnas minst tio träd per hektar som har en 
brösthöjdsdiameter större än 30 cm. 
 
- Annan träd- och buskbärande hagmark är sådan träd- och buskbärande hagmark som inte 
kan hänföras till någon av de förgående typerna. Det kan t ex röra sig om barrträds- eller 
enbuskdominerade beteshagar. 
 
Övriga betesmarker finner man på tidigare utmarker. De har ofta mycket lång hävdkontinuitet. 
Gränsen mellan inäga och utmark har dock varierat genom åren. Det är därför svårt att 
fastställa vad som är hagmark och vad som är övrig betesmark. 
 
- Ljunghed är en hävdberoende naturtyp som var vitt utbredd på mager mark i Västsverige på 
1700- och 1800-talen. Ljunghedarna skapades genom hårt virkesuttag i kombination med hårt 
åretrunt-bete. Regelbundna ljungbränningar hörde till naturtypens skötsel. Idag är de forna 
ljunghedarna skogplanterade och endast fragment återstår. 
 
- Buskrik utmark är i Västsverige framför allt enbuskdominerad utmark på näringsfattigt 
underlag. 
 
- Betad skog är vanligtvis barrskog på utmarken. Förr var detta en mycket viktig betesresurs 
men idag förekommer skogsbete endast undantagsvis och då i regel i direkt anslutning till 
annan betesmark. Igenväxta hagmarker med tätt trädskikt räknas inte till denna naturtyp av 
brukningshistoriska skäl; begreppet skogsbete reserveras här för betad skog belägen på 
gammal utmark. 
 
3.2 Vegetationstyper 
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De benämningar på vegetationstyper som förekommer i rapporten följer handbokens indelning 
som i sin tur baserar sig på Nordiska ministerrådets publikation "Vegetationstyper i Norden". 
Se denna för närmare definitioner. Här ges endast en översiktlig redovisning av de i området 
aktuella hävdberoende vegetationstyperna.  
 
Rishedar 
 
Ljunghed: Öppen rished, ibland med enbuskar. Beroende av bete och bränning (eller annan 
bearbetning). En sällsynt vegetationstyp i kommunen. Vänersborg och Mellerud: Saknas i de 
beskrivna objekten. Åmål: Noterad i två objekt. 
 
Örtrik ljunghed: Öppen rished med relativt stort örtinslag. Betesberoende. Ofta på sandjordar. 
En sällsynt vegetationstyp i kommunerna. Finns inte i något av de beskrivna objekten. 
 
Rished av blåbär-lingontyp: Torra, ofta svagbetade partier av björk/ekhagar, vanligtvis på 
ytblockig moränmark. förekommer främst i objekt med relativt tätt trädskikt. Ovanlig 
vegetationstyp i kommunens fodermarker. Vänersborg och Mellerud: Finns inte på större ytor 
i något av de beskrivna objekten. Åmål: Noterad i ett objekt. 
 
Fuktig rished 
 
Pors-blåtåtelhed: Högvuxen rished på fuktig-våt mark. Ovanlig vegetationstyp i kommunerna. 
Finns inte i något av de beskrivna objekten. 
 
Gräshedar 
 
Rödvengräshed: Hårt betad gräsmark på torr, osorterad jord. Står ljungheden nära. En mycket 
vanlig vegetationstyp i naturliga fodermarker. En mycket vanlig vegetationstyp i 
kommunernas fodermarker. 
 
Fårsvingelvariant av rödvengräshed: Som huvudtypen men med större örtinslag. Förekommer 
också allmänt. Vanlig vegetationstyp i kommunernas fodermarker. 
 
Stagghed: Lågvuxen, småtuvig, frisk till fuktig gräsmark. Ofta med fläckar av ljung och 
klockljung. Sällsynt vegetationstyp i kommunerna. Vänersborg: Det finns en liten yta med fin 
stagghed vid Risö (nr 4). Åmål: Noterad i två objekt. Mellerud: Saknas i de beskrivna 
objekten. 
 
Torrängar 
 
Hällmarkstorräng: Naken häll, delvis med tunnt jordlager i sprickor. Bildar ofta häll-"öar" i 
betesmark. Vanlig vegetationstyp på små ytor, men bildar i kommunerna aldrig några större 
områden. 
 
Fårsvingeltorräng: Lågvuxen, örtrik gräsmark. Torr, på något djupare jord än föregående. 
Bildar ofta "tonsurer" omkring hällmarksöar och övergår ofta i följande samhälle. Vanlig på 
små ytor, men omfattar sällan några större områden.  
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Örtrik ängshavretorräng: Relativt högvuxen och mycket artrik gräsmark på mer eller mindre 
kalkrikt underlag. Vänersborg och Åmål: Sällsynt vegetationstyp i kommunerna. Finns inte i 
något av de beskrivna objekten. Mellerud: Noterad i sex objekt. 
 
Friskängar 
 
Rödvenäng: Lågvuxen, frisk gräsmark, vanligtvis under glest stående träd och buskar. Mycket 
vanlig vegetationstyp i alla tre kommunerna. 
 
Skogsnävaäng (örtrik slåtteräng): Tämligen högvuxen, örtrik gräsmark på friska jordar. Vanlig 
på svaghävdad mark med tätnande trädskikt. Noterad i ett objekt i respektive Vänerborgs och 
Åmåls kommuner. Fem noteringar i Melleruds kommun. 
 
Svinrotäng: Friskäng som domineras av svinrot. Flera andra slåttergynnade arter finns 
vanligen i goda bestånd. Sällsynt vegetationstyp i kommunerna. Vänersborg: Finns vid Rud 
(nr 1). Mellerud: Noterad vid Ränsliden (nr 1) och Ryr (nr 3). Åmål: Tre noteringar, vid 
Strand (nr 1), Varsrud (nr 4) och Grimsheden (nr 6). 
 
Örtrik friskäng: En relativt lågvuxen, frisk och örtrik gräsmark som påträffas i slåtterängar och 
i betesmarker som till helt nyligen varit slåttermarker. Karaktäriseras av stor artrikedom och 
ett stort antal slåtter- och allmänt hävdgynnade arter. Sällsynt vegetationstyp i kommunerna. 
Vänersborg: Finns vid Rud (nr 1). Mellerud: Tre noteringar, bl.a. vid Ränsliden (nr 1) och Ryr 
(nr 3). Åmål: Noterad vid Varsrud (nr 4). 
 
Fuktängar (inkl sötvattenstrand). 
 
Tuvtåteläng: Tuvig gräsmark som vid upphörande bete övergår i högörtäng. Mellan tuvorna 
ofta snaggbetad mark. Mycket vanlig vegetationstyp. 
 
Högörtäng: Ett igenväxningsstadium dominerat av älgört. Vanlig på många svaghävdade 
fuktängar.  
 
Gräs-lågstarräng: Relativt artrik, lågvuxen gräs- och starrdominerad vegetation. Variation från 
fattiga till rika typer. Betesberoende. Vanlig vegetationstyp på små ytor i alla tre kommunerna. 
Stora sammanhängande ytor finns i Vänersborgs kommun vid Stora och Östra Hästefjorden, 
dock ganska artfattiga. 
 
Högstarräng: Högvuxen, tät starr-gräs-vegetation vid sötvattenstränder. Vanlig vegetationstyp 
vid stränder. Ej noterad i något objekt i Åmåls kommun. 
 
3.3 Indikatorarter 
 
3.3.1 Kvävegödslad mark 
 
Intensiv kvävegödsling är en av de faktorer som anses diskvalificerande i inventeringen. 
Följande växtarter anses vid massuppträdande indikera kvävegödselanvändning. 
 
hundloka ängsgröe kardborre 
krusskräppa åkertistel tomtskräppa 
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hundäxing gårdsskräppa kvickrot 
ogräsmaskros ängssvingel brännässla 
timotej 
 
3.3.2 Slåtter och betesgynnade arter 
 
De naturliga fodermarkerna hyser många växtarter som för sin fortlevnad är beroende av 
fortsatt hävd. Flera av dem är dessutom känsliga för kvävegödselpåverkan. 
Inventeringshandboken redovisar omkring 100 arter som anses indikera hävdad, ogödslad 
mark. Följande har ansetts användbara i inventeringsområdet (S=slåttergynnad): 
 
backnejlika backsippa blodnäva blåsuga (s) 
borsttåg  bockrot (s) brudbröd darrgräs (s) 
fältgentiana (s) granspira jungfrulin jungfru Marie nycklar 
kattfot klasefibbla klockgentiana klockpyrola (s) 
knägräs låsbräken mandelblomma (s) nattviol 
ormrot (s) rödklint (s) slåttergubbe smörbollar (s) 
sommarfibbla (s) stagg stor blåklocka(s) ängsskallra (s) 
svinrot ängsstarr (s) ängsviol (s) ängsvädd 
vildlin 
3.4 Bedömning av bevarandevärde 
 
Objekten har rangordnats efter en tregradig skala där 
klass 1 = högsta bevarandevärde 
klass 2 = mycket högt bevarandevärde 
klass 3 = högt bevarandevärde 
 
Urvalskriterierna delas in i två grupper, dels huvudkriterier och dels stödkriterier. Dessa anges 
i rapporten för alla objekt i klass 1 och klass 2. Vid inventeringen utnyttjades dessutom en 
”fjärde klass”, så kallade övriga objekt. Dessa objekt har i efterhand tilldelats naturvärde 3 
men kan kanske betraktas som ”något sämre” än övriga klass 3 objekt. Ur ett kommunalt 
perspektiv är de dock utan tvekan intressanta. 
 
3.4.1 Huvudkriterier 
 
- Välhävdade områden med lång kontinuitet som är goda exempel på naturliga slåtter- 
och/eller betesmarker i regionen. 
 
- Områden som efter vissa restaureringsåtgärder uppfyller kraven ovan. 
 
- Områden med för regionen hotade naturtyper, biotoper, vegetationstyper och arter. 
 
- Områden med mycket rik flora och/eller fauna. 
 
- Område av mycket säregen och märklig beskaffenhet som avviker från de för regionen 
typiska karaktärsdragen. 
 
Det första kriteriet är det oftast använda. De två sistnämnda har inte ansetts tillämpbara på 
något objekt i de aktuella kommunerna. 
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3.4.2 Stödkriterier  
 
Stödkriterierna delas in i två grupper, dels biologiska/ekologiska/kulturhistoriska, som är 
utslagsgivande (primära stödkriterier ), dels övriga (sekundära) stödkriterier. 
 
Primära stödkriterier  
 
- Kontinuitet i hävden. Lång hävdkontinuitet förhöjer områdets värde. Kontinuiteten kan 
konstateras på många sätt, t ex genom samtal med markägare eller genom rik förekomst av 
hävdgynnade arter. 
 
- Mångformighet. Kan gälla hävdformer, t ex både slåtter och bete inom ett objekt, naturtyper, 
vegetationstyper, artrikedom, kulturhistoriska spår. 
 
- Typrepresentativitet. Ett kvalitetsmått på hur rep resentativt objektet är för den naturtyp det 
representerar. 
 
- Raritet. Avser sällsynthet i regionen och registreras på samma nivåer som mångformighet. 
Hackeslått är exempel på en sällsynt hävdform och t ex ljunghed är en sällsynt naturtyp. 
 
- Storlek. Ju större yta kontinuerligt hävdad mark, desto värdefullare är objektet. Slåtter- och 
betesmarker bedöms här var för sig. 
 
- Särprägel. Särdrag som avviker från de för regionen typiska dragen. 
- Ingrepp - påverkan. Avsaknad av negativa ingrepp som kvävegödsling, dikning m m ger 
objektet ett högt värde. 
 
- Nuvarande hävd. Ju bättre hävd, desto högre värde. Hävden bedöms i en fyrgradig skala, 
från obefintlig till god, via svag och måttlig. 
 
- Ålderdomligt jordbrukslandskap. Objektets värde förhöjs om det är beläget i ett ålderdomligt 
jordbrukslandskap där helheten finns bevarad. Detta kan avse enskild gård eller en hel by. 
 
Sekundära stödkriterier  
 
- Studieobjekt. Objektets värde förhöjs om det utnyttjas som studieobjekt av t ex skolor. 
 
- Skönhet. En speciellt tilltalande landskapsbild förhöjer objektets värde (ett subjektivt 
kriterium som inte ges någon större vikt).  
 
- Friluftsliv. Objekt av intresse för friluftslivet får förhöjt värde, förutsatt att det är tillgängligt 
för allmänheten. 
 
 
4. RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
4.1 VÄNERSBORG 
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Totalt har 100 objekt besökts under inventeringen. Av dessa befanns 36 objekt vara 
intressanta. 64 objekt diskvalificerades och befanns ointressanta p g a någon av följande 
orsaker: 
 
intensiv kvävegödsling (32 objekt) 
upphörd hävd/alltför långt gången igenväxning (28 objekt) 
barrträdsplantering (2 objekt) 
övrig påverkan samt ingrepp (2 objekt) 
 
De vanligaste orsakerna till att objekt bedömdes som ointressanta var långt gången 
igenväxning p g a upphörd hävd samt kvävegödling med dess effekter på floran. 
 
De 36 beskrivna objekten fördelar sig i naturvärdesklasser enligt följande: 
 
 Antal 
Klass 1 1 
Klass 2 5 
Klass 3 30 
 
Objekten i klass 1-3 beskrivs utförligt med text och karta i bilaga 1, medan de övriga objekten 
endast redovisas kortfattat. 
 
Objekten fördelar sig på följande naturtyper: 
 
 antal areal (ha) 
öppen hagmark 11 51,4 
annan träd- och buskbärande hagmark 5 9,9 
träd- och buskbärande äng 1 1,5 
blandlövhage 8 21 
björkhage 1 1,7 
ekhage 4 23,2 
sötvattenstrandäng 7 108 
annan öppen äng 1 0,7 
ospecificerad naturtyp 2 2,3 
 
I tre fall förekommer två naturtyper inom samma objekt. 
 
Öppen hagmark 
Denna naturtyp är den vanligast förekommande i de beskrivna objekten. Fina exempel är 
strandängarna vid Stora och Östra Hästefjorden. Floran är dock ointressant i dessa objekt. 
Finare flora finns vid Rudet (nr 7) och Långedalen (nr 14).  
 
Annan träd- och buskbärande hagmark 
Tre områden, varav samtliga med ganska störd flora, har beskrivits som annan träd- och 
buskbärande hagmark. Hit har de hagmarkstyper förts som inte kan hänföras till exempelvis 
ekhage eller blandlövhage. De kan vara av mycket skiftande karaktär men gemensamt för dem 
är inslaget av tall och gran. 
 
Blandlövhage 
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Trädskiktet i blandlövhagen kan utgöras av en "triviallöv-" eller ädellövskogsblandning men 
kan också inrymma en blandning av både ädellövträd och s k triviallöv. 
 
Fem områden har beskrivits som blandlövhage och de vanligaste trädslagen är björk- och ek. 
Fältskiktet är i många objekt av frisk ängstyp. Ett fint exempel är Dereviken (nr 3) som dock 
har tämligen artfattig flora. Intressantare flora finns vid Fagerhult (nr 12). 
 
Björkhage 
Endast ett område, Skogen (nr 16), utgör exempel på ren björkhage bland de beskrivna 
objekten. Floran är dock måttligt intressant. 
 
Ekhage 
Ekhagar finns endast i två av de beskrivna objekten, vid Västra Tunhem (nr 11) och Skogen 
(nr 16). Båda har stor betydelse för landskapsbilden men floran är tämligen ointressant. 
 
Sötvattenstrandäng 
Två områden med sötvattenstrandängar har noterats, vid Hullsjöns sydmader (nr 14) och 
Koberg (nr 29). Vegetationen varierar mellan högstarrängar, tuvtåtelfuktäng och 
rödvensfriskäng. Delvis finns träd- eller buskskikt med bl.a. klibbal, björk och sälg. 
 
 
4.2 MELLERUD 
 
Av de objekt som kom fram genom förarbetet bedömdes 79 objekt som ointressanta. De 
diskvalificerades av följande orsaker: 
 
upphörd hävd/alltför långt gången igenväxning (40 objekt) 
intensiv kvävegödsling (32 objekt) 
övrig påverkan samt ingrepp (7 objekt) 
 
Att förhållandevis många objekt diskvalificerats p g a igenväxning torde kunna bero på 
flygbildernas ålder. Jordbruket har genomgått stora förändringar under tidsperioden, något 
som naturligtvis också återspeglar sig i förekomsten av naturliga fodermarker. 
 
De 26 objekt som i inventeringen ansetts vara intressanta har placerats i följande klasser 
 
 Antal 
Klass 1 2 
Klass 2 2 
Klass 3 22 
 
Objekten i klass 1-3 beskrivs utförligt med text och karta i bilaga 2, medan de övriga objekten 
endast redovisas kortfattat. 
 
Om objekten delas upp efter naturtyp fås följande fördelning. 
 
 antal objekt areal (ha) 
hackeslått 1 0,2 
öppen hagmark 4 14,5 
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björkhage 1 0,8 
ekhage 4 11 
blandlövhage 15 60,7 
annan träd- och buskbärande hage 4 9 
träd- och buskbärande äng 1 8 
sötvattenstrandäng 1 0,7 
ospecificerad naturtyp 1 1,5 
 
I två fall förekommer fler än en naturtyp inom samma objekt. 
 
Träd- och buskbärande äng 
Denna naturtyp finns i objekt nr 3, Ryr, som har naturvärdesklass 1. Det är fråga om artrika 
och välhävdade ytor. 
 
Öppen hagmark 
Öppen hagmark finns i två av de beskrivna objekten; nr 5, Kärr och nr 16, Assarebyn-Örnäs-
Bön. Båda är till större delen betade bäckraviner med fläckvis fin, hävdgynnad flora. 
 
Ekhage 
Denna naturtyp finns i fem av objekten. Floran är i samtliga mer eller mindre kvävestörd, men 
hagarna är av stor betydelse för landskapsbilden. De finaste exemplen är nr 10, Södra 
Bäckebol och nr 15, Örs prästgård. 
 
Björkhage 
Björkhage finner man i objekt nr 8, Kläppesnäs och nr 9, Famshed-Källsviken. Båda har 
tämligen trivial flora. 
 
Blandlövhage 
Denna naturtyp är den vanligaste i de beskrivna objekten. De har mycket vaierande ursprung 
och karaktär. De finaste exemplen är nr 1, Gärder, Ränsliden och nr 3, Ryr, som båda har 
naturvärdesklass 1, samt nr 14, Bodane som har naturvärdesklass 2. 
 
Annan träd- och buskbärande hagmark 
Denna naturtyp finns endast i två av de beskrivna objekten. Finast och intressantast är nr 3, 
Ryr, som har naturvärdesklass 1. 
 
4.3 ÅMÅL 
 
Av de objekt som kom fram genom förarbetet bedömdes 50 objekt som ointressanta. De 
diskvalificerades av följande orsaker: 
 
upphörd hävd/alltför långt gången igenväxning (41 objekt) 
intensiv kvävegödsling (4 objekt) 
barrträdsplantering (1 objekt) 
övrig påverkan samt ingrepp (4 objekt) 
 
Att förhållandevis många objekt diskvalificerats p g a igenväxning torde kunna bero på 
flygbildernas ålder. Jordbruket har genomgått stora förändringar under tidsperioden, något 
som naturligtvis också återspeglar sig i förekomsten av naturliga fodermarker. 
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De 19 objekt som i inventeringen ansetts vara intressanta har placerats i följande 
naturvärdesklasser. Objekten i klass 1-3 beskrivs utförligt med text och karta i bilaga 3, 
medan de övriga objekten endast redovisas kortfattat. 
 
 Antal 
Klass 1 3 
Klass 2 7 
Klass 3 9 
 
Om objekten delas upp efter naturtyp fås följande fördelning. 
 
 antal objekt areal (ha) 
hackeslått 5 2,0 
öppen hagmark 5 23,5 
björkhage 1 1,8 
blandlövhage 3 13,6 
annan träd- och buskbärande hage 3 3,2 
träd- och buskbärande äng 1 3,5 
ekhage 1 2,5 
sötvattenstrandäng 1 7 
ospecificerad naturtyp 1 0,5 
 
I två fall förekommer två naturtyper inom samma objekt. 
 
Hackeslått 
Inventeringen omfattar fem hackeslått-objekt, men eftersom samtliga är mycket små blir den 
sammanlagda arealen endast 2,0 hektar. De klart värdefullaste objekten är ängarna vid Strand, 
Edsleskog (nr 1). och Grimsheden (nr 6). Sannolikt har en del slåtterfragment förbisetts i 
inventeringen, främst p g a deras ringa storlek. 
 
Öppen hagmark 
De fem öppna hagmarkerna som beskrivits domineras ytmässigt helt av hagen vid Strömsberg, 
Tösse (nr 9). 
 
Björkhage 
Endast en björkhage belägen i Tösse (nr 11), omfattande 1,8 hektar, har registrerats i 
inventeringen. 
 
Blandlövhage 
Denna naturtyp har registrerats på tre platser. Vid Känsbyn (nr 13) samt i naturreservatet 
Bräcke ängar (nr 5:2) dock med ganska ringa botaniska kvaliteter. 
 
Annan träd- och buskbärande hagmark 
Tre objekt av denna naturtyp har noterats, vid Tösse prästgård (nr 10), Hängele (nr 14) och 
Skällebyn (nr 15). 
 
Ekhage 
Ett övrigt objekt med ekhage har noterats vid Kristinedal, Fröskog (nr Ö2). 
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Träd- och buskbärande äng 
Denna naturtyp har endast noterats i Bräcke ängar (nr 5:1). 
 
Sötvattenstrandäng 
Ett övrigt objekt med denna naturtyp har noterats vid Västra Sjögarmaden (nr Ö3). 
 
Ospecificerad naturtyp 
Ett övrigt objekt vid Fagerhult (nr Ö1). 
 
 
5. FELKÄLLOR 
 
5.1 Svårighet att klassificera 
 
Naturen består inte av ett antal olika byggstenar som man lätt kan urskilja. Vanligen är 
gränserna suddiga och övergångarna kontinuerliga. Det innebär svårigheter vid bedömning av 
de uppställda vegetationstyperna. Verkligheten skiljer sig ofta från standardmallen. I särskilt 
hög grad gäller detta de naturliga slåttermarkerna där alla objekt har en egen identitet. 
Klassificeringen kan också försvåras av hårt betestryck samt vid besök kort tid efter slåtter 
eftersom växterna då är besvärliga att identifiera. 
 
5.2 Objekt förbises 
 
Objektsökningen baserar sig främst på flygbildstolkning. Små objekt och områden med tätt 
trädskikt kan därvid förbises. Ett annat problem är att små, intressanta objekt ibland kan dölja 
sig i större, kultiverade betesmarker, som i brist på tid inte genomsökts ordentligt. 
 
6. LITTERATURFÖRTECKNING 
 
Hasselrot, K. 1967: Västergötlands flora. 
 
Krok, Th. och Almqvist, S. 1984: Svensk flora, fanerogamer och ormbunksväxter. 
 
Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1976: Natur i Älvsborgs län. 
 
Nordiska minsterrådet 1984: Vegetationstyper i Norden.  
 
Statens Naturvårdsverk 1987: Handbok för inventering av ängs- och hagmarker. 
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Bilaga 1 Beskrivning av objekt i Vänersborgs kommun 
 
1. ÖPPEN HAGMARK VID RUD 
 
Landskap: Jordbruksmark i slättlandskap. 
 
Beskrivning av objektet: Öppen hagmark 1ha. 
Bäckravin mot Frändeforsån. Öppen mark dominerar, men det finns ett par träddungar med 
björk och asp. Buskskiktet består av en del lågt lövsly. 
 
Marken varierar från torr på högt liggande partier via frisk till fuktig till våt i ravinens lägre 
delar. Friskäng dominerar med rödvensäng, örtrik friskäng och mindre ytor svinrotäng. På torr 
mark finns rödvensgräshed och på fuktiga till våta delar högörtäng, dominerad av älgört, 
respektive högstarräng. 
 
Hävd: Ohävdat, men inte sedan så många år. Troligen gammal slåttermark. På 1895 års karta 
anges området som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Hagmarksfloran störs av ohävden, och i träddungarna av tätt trädskikt. 
På mindre ytor syns påverkan av kvävegödsling. 
 
Flora och fauna: Det finns en artrik, hävdgynnad flora, som dock börjar få svårt att konkurrera 
med ohävdarterna. Svinrot dominerar på stora ytor. Vanliga är även prästkrage, ängsvädd och 
rödklint. I mindre mängder finner man slåttergubbe, darrgräs, liten och stor blåklocka, stagg, 
slåtterfibbla, bockrot och ängsskallra. 
 
Bedömning: Klass 3. Hävd, helst genom slåtter, är nödvändigt för att den fina floran inte ska 
försvinna. Viss röjning och gallring är önskvärd. 
 
 
2. STRANDÄNGAR VID NORRA DELEN AV ÖSTRA HÄSTEFJORDEN 
 
Landskap: Flackt jordbrukslandskap med träddungar och vidsträckta betesmarker vid Östra 
Hästefjorden. 
 
Beskrivning av objektet: Sötvattenstrandäng 68 ha. 
Ett mycket stort objekt med strandängar och översvämningsmarker. Objektet är helt öppet 
bortsett från några små dungar med al, björk, tall och en. 
 
Marken är fuktig till våt med gräs-lågstarräng, högstarräng och mindre ytor tuvtåteläng. Små 
partier frisk mark med rödvensfriskäng finns också. 
 
Hävd: Mycket ät välhävdat med nöt- och hästbete. Det mesta av högstarrytorna är dock 
svaghävdat. Några partier med högstarräng nära gården Vik var vid inventeringstillfället 
slagna med slåttermaskin. En yta i norr och ett par ytor i sydväst är ohävdade. På 1895 års 
karta anges området som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Markerna är dikade mot sjön. På rödvenfriskäng och tuvtåteläng syns 
tydlig påverkan av kvävegödsling. En stor kraftledning går genom objektet. 
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Flora och fauna: Hävdgynnad flora är dåligt representerad. Endast lite stagg och prästkrage. 
Omårdet är en viktig rast- och häcklokal för många fågelarter, till exemepel gäss och vadare. 
 
Befintliga planer och skydd: Området ingår i länets naturvårdsplan (objekt nr 13). Riksintresse 
K. 
 
Bedömning: Klass 1. Området är av stor betydelse för fågellivet och landskapsbilden. 
 
 
3. BLANDLÖVHAGAR VID DEREVIKEN 
 
Landskap: Kuperat och omväxlande landskap med betesmarker, små åkrar och skogsdungar 
vid Vänern. 
 
Beskrivning av objektet: Blandlövhage 4,5 ha. 
Två hagar med fin landskapsbild. Den västra hagen är en tämligen öppen bäckravin medan 
den östra består av bäckraviner och annan betesmark med tätare trädskikt. I den östra hagen 
finns en liten, brukad åker insprängd. 
 
Trädskiktet domeras av ek och björk med inslag av al, tall och gran. I buskskiktet finns en del 
hassel och enbuskar. Marken är mest frisk med rödvenfriskäng. På torra ytor finns 
rödvengräshed och på fuktiga partier i bäckravinerna omväxlar tuvtåteläng, högörtsäng och 
gräs-lågsarräng. 
 
Hävd: Välhävdat med nötbete. På 1895 års karta är området betecknat som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Fläckvis syns svag kvävestörning. I östra hagen är det nyligen något 
röjt och gallrat, men trädskiktet är fortfarande på större delen för tätt. 
 
Flora och fauna: Stagg är vanlig. I små mängder finns även slåttergubbe, svinrot, prästkrage, 
blåsuga, darrgräs, stor och liten blåklocka samt revfibbla. 
 
Befintliga planer och skydd: Den östra hagen, inklusive ett par intilliggande ytor med helt tätt 
trädskikt, erhåller NOLA-stöd. Området ingår i lövskogsinventeringen (nr 56). 
 
Bedömning: Klass 3. Ytterligare gallring är önskvärd i östra hagen. 
 
 
4. LITEN BETESHAGE VID RISÖ 
 
Landskap: Ett flackt landskap med låga kullar, jordbruksmark och skogsdungar vid Stora 
Hästefjorden. 
 
Beskrivning av objektet: Öppen hagmark 0,7 ha. Sötvattenstrandäng 1 ha. 
En liten, svagt sluttande beteshage som är nästan helt öppen. Enstaka björk, tall och enbuskar. 
 
Marken varierar från hällmark till fuktiga, flacka partier. På torr mark omväxlar 
hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng och rödvengräshed. På fuktig mark dominerar tuvtåteläng 
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och gräs-lågstarräng, men det finns även en liten yta med stagghed. Små friska ytor hyser 
rödvenfriskäng. 
 
Hävd: Hävden verkar nyligen ha upphört. På 1895 års karta är området angivet som barskog. 
 
Ingrepp och påverkan: Friska ytor är kvävestörda. Det ligger en stor jordhög i hagen. 
 
Flora och fauna: Ytan med stagghed är mycket intressant med rikliga mängder granspira. I 
övrigt finns det lite blåsuga, prästkrage, kattfot och liten blåklocka på torra ytor. 
 
Bedömning: Klass 2. Hävd är nödvändigt för att inte granspian snart skall försvinna. 
 
 
5. STRANDÄNGAR VID SÖRVIK 
 
Landskap: Ett flackt landskap med jordbruksmark och skogsdungar vid Stora Hästefjorden. 
 
Beskrivning av objektet: Sötvattenstrandäng 20 ha.  
En stor, välbetad strandäng, helt utan träd och buskar. Vissa delar har varit åker. Marken är 
mest fuktig och gräs-lågstarräng dominerar. Även en del tuvtåteläng. Små friska partier bär 
rödvenfriskäng och på våta ytor finns det lite högstarräng. 
 
Hävd: Välhävdat med nötbete. På 1985 års karta är området delvis angivet som äng och delvis 
som åker. 
 
Ingrepp och påverkan: Marken är dikad mot sjön. På friska ytor syns kvävestörning. 
 
Flora och fauna: Floran är ganska artfattig och trivial. Av hävdgynnade arter finns endast 
stagg i liten mängd. Området är viktigt som rast- och häckningslokal för många fågelarter som 
gäss och vadare. 
 
Befintliga planer och skydd: Objektet ingår i länets naturvårdsplan objekt nr 14. 
 
Bedömning: Klass 2. Området är av stor betydelse för fågellivet och landskapsbilden. 
 
 
6. HAGMARK VID KUNGETORP 
 
Landskap: Ett småkuperat landskap med jordbruksmark och skog. 
 
Beskrivning av objektet: Annan träd- och buskbärande hagmark 1,5 ha.  
En liten hage som troligen har varit ren enbuskhage. Nu har den inslag av lönn, björk, gran, 
tall, unga barrträd och lövsly. Marken är torr och frisk med rödvengräshed och 
rödvenfriskäng. 
 
Hävd: Större delen är ohävdad. En liten yta i väster är välhävdad med bete. På 1985 års karta 
är området betecknat som ”äng”. 
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Ingrepp och påverkan: Den mesta är svagt kvävestört. Floran störs även av ohävd, tätnande 
buskskikt och fäckvis invasion av örnbräken. 
 
Flora och fauna: Tämligen artrik hävdgynnad flora som dock är hårt trängd. Stagg är vanlig 
och i mindre mängder finns det även slåttergubbe, darrgräs, liten blåklocka, rödklint, bockfot, 
jungfrulin, svinrot och ängsvädd. 
 
Bedömning: Klass 3. Hävd och viss röjning är nödvändigt för att inte den fina floran ska 
försvinna. 
 
 
7. BETESMARKER VID RUDET 
 
Landskap: Kuperat och omväxlande landskap med betesmarker, åker och skog i sluttningen 
mot Gundlebosjön. 
 
Beskrivning av objektet: Blandlövhage 4 ha.  
Tre mycket fina ytor med omväxlande blandlövhage och öppen hagmark. De tre ytorna ligger 
i samma stora beteshage, där övrig mark är före detta åker. Även vissa små ytor i objektet är 
gammal åkermark. I trädskiktet dominerar al med inslag av ek, björk, tall, gran och apel. 
Träden står mest i dungar och ridåer. Buskskiktet är sparsamt med lite enbuskar, nypon och 
lövsly. Marken är mest frisk med rödvenfriskäng. På de mindre ytorna med torr mark 
dominerar rödven-fårsvingelhed och på fuktiga partier finns gräs-lågstarräng och lite 
tuvtåteläng. 
 
Hävd: Allt är välhävdat med nötbete. På 1985 års karta anges större delen av objektet som 
”äng” och vissa ytor som åker. 
 
Ingrepp och påverkan: Fläckvis syns svag kvävestörning, främst på den före detta åkermarken. 
På vissa ytor störs även floran av ett tätnande träd- och buskskikt. 
 
Flora och fauna: En artrik, hävdgynnad flora dominerar på stora ytor. Vanliga arter är 
darrgräs, liten blåklocka, rödklint, prästkrage, stagg, ängsskallra och ängsvädd. I små mängder 
finns det även slåttergubbe, jungfru Marie nycklar, bockrot, vanlig nattviol, jungfrulin, 
gullviva, stor blåklocka och svinrot. Den fina floran sprider sig ut på den gamla åkermarken. 
 
Bedömning: Klass 2. Viss gallring och röjning är önskvärd. 
 
8. BETESMARKER VID RAMNERED OCH LUNDEN 
 
Landskap: Ett småkuperat och omväxlande landskap med jordbruksmark och skogsdungar. 
Många bäckraviner. 
 
Beskrivning av objektet: Annan träd- och buskbärande hagmark 2,5 ha.  
Objektet består av tre hagar. Den västra är en enbuskrik, småkuperad hage med öppna ytor 
och träddungar. De två östra hagarna består av flera olika bäckraviner med mycket öppen 
mark. I trädskiktet är björk vanligast. Enstaka tall, ask, asp, gran och apel. I buskskiktet finns 
en- och nyponbuskar samt lite lövsly fläckvis. Frisk mark med rödvenfriskäng dominerar. På 
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torra ytor finns fårsvingeltorräng och rödvenhed medan fuktig mark bär högörtsäng och gräs-
lågstarräng. 
 
Hävd: Den enbuskrika hagen i väster är välhävdad med bete. Den östligaste bäckravinen är 
ohävdad medan den västra bäckravinhagen till den del är ohävdad och i övrigt måttligt till väl 
hävdad med bete. På 1985 års karta anges de två östra delarna som ”äng”. Den västligaste 
hagen anges delvis som skog, delvis åker och delvis äng. 
 
Ingrepp och påverkan: Större delen av den västligaste hagen är klart kvävestörd, minst på torra 
partier. De två andra hagarna är också på stora ytor klart kvävestörda och dessutom störda av 
ohävd på vissa ytor. 
 
Flora och fauna: En liten yta i nordväst i mittenhagen samt torra partier i den västligaste hagen 
har finast hävdgynnad flora. I övrigt förekommer det hävdgynnade arter sparsamt. Darrgräs, 
liten blåklocka, stagg, rödklint, ängsskallra, prästkrage, svinrot och ängsvädd är vanliga. I små 
mängder finner man även kattfot, slåttergubbe, stor blåklocka, slåtterfibbla och sommarfibbla. 
 
Bedömning: Klass 3. De ohävdade delarna måste hävdas för att inte den hävdgynnade floran 
skall försvinna helt. Viss röjning och gallring är också önskvärd. 
 
 
9. BETESHAGAR NORR OM GRUNNEBO 
 
Landskap: Flack jordbruksmark som genomskärs av bäckraviner och dalar med mycket 
betesmark. 
 
Beskrivning av objektet: Öppen hagmark 3 ha.  
Fem beteshagar i bäckraviner. Det finns en del träd, främst i små dungar, mest björk, al och 
gran. Buskskiktet är sparsamt med lite enbuskar, unggran och lövsly. Marken i ravinerna ör 
torr högst upp och fuktig på botten. Största ytorna är dock friska med rödvenfriskäng. På torra 
ytor dominerar rödvenhed av fårsvingeltyp och på fuktig mark finns mest högörtsäng. 
 
Hävd: Det mesta är välhävdat med bete. Fuktiga partier är svaghävdade. På 1895 års karta 
betecknas alla objektets delar som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Stora delar är kvävestörda, minst på torra ytor. I träddungarna störs 
även floran av tätt trädskikt. 
 
Flora och fauna: Artrik hävdgynnad flora, främst på torra ytor. Svinrot, ängsvädd, darrgräs, 
stagg, liten blåklocka och prästkrage är ganska vanliga. I små mängder finns även blåsuga, 
slåtterfibbla, kattfot, ängsskallra, bockrot, slåttergubbe, sommarfibbla och rödklint. 
 
Bedömning: Klass 2. Gallring önskvärd i träddungarna. 
 
 
10. HAGMARK VID FRISTORP 
 
Landskap: Hus och gårdar med mellanliggande betesmarker mellan Hunnebergs brant och 
jordbruksslätten nedanför. 
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Beskrivning av objektet: Annan träd- och buskbärande hagmark 3 ha.  
Hagmark som varierar mellan blandlävhage, talldominerad hagmark och öppna partier. 
Trädskiktet är delvis helt tätt men annars sparsamt eller obefintligt. Al och tall dominerar, 
med inslag av gran, ask, hägg och apel. I buskskiktet finns det fläckvis mycket hassel och 
albuskar men annars bara enstaka en- och lövbuskar. Marken är mest frisk, med 
rödvenfriskäng, och fuktig, med gräslågstarräng. Små torra ytor bär rödvenhed. 
 
Hävd: Det mesta är välhävdat med bete. Svagare hävd i sydost. På 1895 års karta anges 
området som blandskog. 
 
Ingrepp och påverkan: Det mesta är kraftigt kvävestört. Endast sydöstra hörnet och ett par ytor 
i väster är mindre störda. I träddungarna stör även det täta trädskiktet floran. 
 
Flora och fauna: Där kvävestörningen är kraftig finns inga intressanta hävdgynnade arter. En 
liten yta i nordväst är intressant med gräs-lågstarrvegetation med stort inslag av granspira och 
jungfru Marie nycklar samt lite darrgräs och blåsuga. Den svagt störda ytan i sydost hyser en 
del stagg, ängsvädd m m. I övrigt finns enstaka grönvit nattviol. 
 
Befintliga planer och skydd: Ingår i länets naturvårdsplan, objekt nr 25. 
 
Bedömning: Klass 3. Bättre hävd i sydost är önskvärt, liksom viss gallring och röjning i hela 
objektet. 
 
 
11. BETESMARKER I VÄSTRA TUNHEM 
 
Landskap: Ett svagt kuperat och omväxlande landskap med betesmarker, gårdar och skog, 
mellan Hunnebergs brant och jordbruksslätten nedanför. 
 
Beskrivning av objektet: Ekhage 10,5 ha.  
En stor och vacker beteshage som övergår i blandlövhage och öppen hagmark. Det finns gott 
om mycket gamla och grova, solitära ekar. I övrigt finns en ganska tät alridå samt den del 
björk och mindre grov ek. Buskskiktet är sparsamt med lite hassel och nyponbuskar. Marken 
är mest frisk och fuktig, med rödvenfriskäng respektive tuvtåteläng. Små torra ytor bär 
rödvenhed. 
 
Hävd: Hela hagen är måttligt hävdad med nötbete. På 1895 års karta är området angivet som 
lövskog. 
 
Flora och fauna: På grund av kvävestörningen finns av hävdgynnade arter endast stagg i liten 
mängd. 
 
Kulturhistoriska spår och fornlämningar: Det finns ett flertal gravrösen i hagen. 
 
Befintliga planer och skydd: Ingår i länets naturvårdsplan, objekt nr 25. 
 
Bedömning: Klass 3. Objektet är av mycket stor betydelse för landskapsbilden och 
friluftslivet. 
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12. HAGMARK VID FAGERHULT 
 
Landskap: Ett övergivet torpställe på Hunneberg med kuperad mark omgivet av barrskog. 
 
Beskrivning av objektet: Blandlövhage 1 ha.  
Runt det gamla torpet finns öppna ytor som mest varit åker. Mellan och runt åkrarna finns 
gamla slåtter- och betesytor som delvis är igenväxande. Trädskiktet är delvis tätt och delvis 
sparsamt med björk, tall, asp, ask, ek och gran. Buskskiktet består av en del unga barrträd, 
lövsly och enstaka hassel. På de gamla slåtter- och betesytorna är marken mest torr med 
rödvenhed och fläckvis frisk och fuktig med rödvenfriskäng respektive tuvtåteläng och 
högörtsäng. På den gamla åkermarken är det friskt till fuktigt. 
 
Hävd: Allt är ohävdat sedan länge. På 1895 års karta anges området som delvis åker och 
delvis barrskog. 
 
Ingrepp och påverkan: Kväve stör floran, främst på den gamla åkermarken. På de gamla 
slåtter- och betesytorna stör även ohävd och tätnande träd- och buskskikt. 
 
Flora och fauna: På flera av de gamla slåtterytorna finns en artrik hävdgynnad flora trots 
ohävden, men floran börjar bli trängd. Ängsvädd, brudbröd och jungfrulin är vanligast. I 
mindre mängder finns även bockrot, blodnäva, stagg, smörboll, slåttergubbe, svinrot, darrgräs 
och ängsskallra. Några ytor av den gamla åkermarken börjar anta lite av den hävdgynnade 
floran, men är för det mesta helt ointressant. 
 
Befintliga planer och skydd: Domänreservat. Ingår i länets naturvårdsplan, objekt nr 25. 
 
Bedömning: Klass 3. Objektet är mycket viktigt för landskapsbilden och friluftslivet. Hävd, 
helst slåtter, är nödvändigt för att inte den fina floran ska försvinna. Viss gallring och röjning 
är också nödvändigt. 
 
 
13. ÄNGS- OCH HAGMARK VID NYGÅRD 
 
Landskap: Svagt kuperat landskap med lövskog och ängs- och hagmark mellan Hunnebergs 
rasbrant och jordbruksslätten nedanför. 
 
Beskrivning av objektet: Träd- och buskbärande äng 1,5 ha (delobjekt 1). Blandlövhage 6,5 ha 
(delobjekt 2).  
Delobjekt 1 består av tre mindre slåtterängar medan delobjekt 2 består av den större 
beteshage. Trädskiktet är ofta tätt, men det finns även öppna ytor. Det är gott om gamla grova 
ekar och andra ädla lövträd. I blandlövhagen finns även mycket al på fuktiga partier. 
Beuskskiktet är sparsamt med bland annat en del hassel. Marken är mest frisk med 
rödvenfriskäng, i delobjekt 1 även skogsnävaäng. I delobjekt 2 finns det fuktiga ytor som 
främst bär högörtäng. 
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Hävd: Delobjekt 1 är välhävdat med slåtter. Delobjekt 2 är välbetat förutom på fuktiga partier 
som är svaghävdade. På 1895 års karta anges delobjekt 1 som ”äng” och delobjekt 2 som 
lövskog. 
 
Ingrepp och påverkan: Nästan hela objektet är klart kvävestört. Floran störs även av tätt 
trädskikt på stora ytor. Sydligaste ytan i delobjekt 1 har haft helt tätt trädskikt men är röjd och 
gallrad. 
 
Flora och fauna: Den hävdgynnade floran är dåligt representerad överallt. Det enda intressanta 
är enstaka smörbollar i blandlövhagens högörtsängsparti. 
 
Kulturhistoriska spår och fornlämningar: I delobjekt 1 har vissa ytor varit åker. I den västra 
delen finns de införda kulturmarksväxterna parkgröe och vitfryle. 
 
Befintliga planer och skydd: Naturreservat. Ingår i länets naturvårdsplan, objekt nr 25. 
 
Bedömning: Klass 3. Området är av stor betydelse för friluftslivet och landskapsbilden. 
 
 
14. ÖPPEN HAGMARK VID LÅNGEDALEN 
 
Landskap: Ett före detta torpställe med svagt kuperad hagmark omgivet av barrskog på 
Hunneberg. 
 
Beskrivning av objektet: Öppen hagmark 1,7 ha.  
Delvis gammal åkermark men i övrigt gammal slåtter- och betesmark. I trädskiktet endast 
enstaka björk, gran och tall. Buskskiktet är också glest med lite unga barrträd och lövbuskar. 
Marken är mest frisk och fuktig med rödvenfriskäng respektive tuvtåteläng och gräs-
lågstarräng. Torra partier hyser rödvengräshed. 
 
Hävd: Objektet har länge varit ohävdat, men ett nytt fråstängsel tyder på att fårbete ska 
inledas. På 1895 års karta angivet som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Stora ytor, främst den gamla åkermarken, är mer eller mindre 
kvävestörda. Floran störs också av ohävden. 
 
Flora och fauna: Flera ytor har fin hävdgynnad flora, men större delen av objektet saknar 
intressanta arter. De vanligaste hävdgynnade arterna är darrgräs, stagg och ängsvädd. I mindre 
mängder finner man även jungfrulin, mandelblomma, svinrot och bockrot. 
 
Kulturhistoriska spår och fornlämningar: En lada, jordkällare, husgrunder, gamla åkerytor 
samt stenrösen är spår från det gamla torpstället. 
 
Befintliga planer och skydd: Domänreservat. Ingår i länets naturvårdsplan, objekt nr 25. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
 
15. ÖPPEN HAGMARK VID TROHULT 
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Landskap: Ett före detta torpställe med svagt kuperad öppen mark omgivet av barrskog på 
Hunneberg. 
 
Beskrivning av objektet: Öppen hagmark 1 ha.  
Ett sedan länge övergivet torpställe som består av gamla åkerytor och före detta slåtter- och 
betesmark. Ett par små åkrar verkar ha använts som viltåkrar på senare år. Trädskiktet är 
mycket sparsamt. Endast enstaka tall, gran, ask, björk, lind och apel. Buskskiktet är också 
glest med enstaka unga barr- och lövträd samt enbuskar. Marken varierar från hällmarker till 
fuktigt. Friska partier är mest gammal åker. På torr mark omväxlar hällmarkstorräng, 
fårsvingeltorräng och rödvenhed. Fuktiga delar hyser tuvtåteläng och gräslågstarr och på frisk 
mark finns rödvenfriskäng. 
 
Hävd: Allt är ohävdat sedan länge. På 1895 års karta anges större delen av området som ”äng” 
och mindre ytor som åker. 
 
Ingrepp och påverkan: Den gamla åkermarken är kraftigt kvävepåverkad. Övriga ytor är störda 
av ohävd och fläckvis av kväve. Barrskogen börjar tränga sig på från kanterna. 
 
Flora och fauna: Främst på torra och fuktiga partier finns en artrik, hävdgynnad flora. 
Vanligast är darrgräs, jungfrulin och stagg. I små mängder finner man även svinrot, brudbröd, 
bockrot, kattfot och ängsvädd. 
 
Kulturhistoriska spår och fornlämningar: Av det gamla torpstället syns spår i form av 
husgrunder, jordkällare, gamla åkerytor samt stenrösen. 
 
Befintliga planer och skydd: Domänreservat. Ingår i länets naturvårdsplan, objekt nr 25. 
 
Bedömning: Klass 3. Hävd är nödvändigt för att den hävdgynnade floran inte ska försvinna. 
Viss gallring och röjning är önskvärt i kanterna mot skogen. 
 
 
16. BETESMARKER VID SKOGEN 
 
Landskap: Omväxlande landskap med betesmarker, åker och skogsdungar i sluttningen mellan 
Hallebergs brant och det flackare landskapet nedanför. 
 
Beskrivning av objektet: Björkhage 1,7 ha (delobjekt 1). Ekhage 1,7 ha (delobjekt 2). 
Objektet består av två intilliggande delobjekt. Delobjekt 1 är en ren björkhage med ganska tätt 
trädskikt. Delobjekt 2 är en ekhage med många grova ekar och inslag av björk och gran. 
Buskskiktet i båda delobjekten innehåller lite hassel, en, nypon, unggran och lövsly. I 
björkhagen dominerar torr mark som bär rödvenhed och i ekhagen dominerar frisk mark med 
rödvenfriskäng. 
 
Hävd: Björkhagen är välhävdad med hästbete medan ekhagen ör svagare beteshävdad. På 
1895 års karta är området angivet som skog. 
 
Ingrepp och påverkan: Stora delar av ekhagen och vissa ytor i björkhagen är kvävestörda. Det 
täta trädskiktet stör också floran, mest i ekhagen. 
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Flora och fauna: Ekhagen hyser endast fragment av hävdgynnad flora men i björkhagen finner 
man ängsvädd, slåttergubbe, grönvit nattviol, jungfrulin, prästkrage och gullviva i mindre 
mängder. 
 
Bedömning: Klass 3. Gallring är nödvändigt i hela objektet för att inte den hävdgynnade 
floran ska försvinna. Bättre hävd är önskvärt i ekhagen. 
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Kort beskrivning av övriga objekt i Vänersborgs kommun 
 
Ö1. Hultet, Västra Bleken 
 
En liten, öppen, ohävdad yta i igenväxande hagmark. Artrik hävdgynnad flora med mycket 
svinrot och ängshavre. I mindre mängder finns även slåttergubbe, liten blåklocka, stagg, 
jungfrulin och gullviva. 
 
Ö2. Bollerud  
 
Två små blandlövhagar där floran mestadels är störd av kväve och tätt trädskikt. Fläckvis 
finns hävdgynnad flora med lite slåttergubbe, svinrot, ängsvädd, stagg, kattfot och jungfru 
Marie nycklar. 
 
Ö3. Nedre Bön 
 
Två mindre ytor med öppen hagmark i betesmark som för övrigt är kraftigt kvävestörd. I 
mindre mängder finner man slåttergubbe, svinrot, ängsvädd, jungfrulin, blåsuga, stagg och 
prästkrage. 
 
Ö4. Sjöbotten 
 
Blandlövhage och öppen hagmark vid Rådanesjöns nordspets. En yta är välbetad strandäng. 
På vissa ytor störs floran av kväve och på andra av tätt trädskikt. Fragment av hävdgynnad 
flora i form av liten blåklocka, stagg, ängsvädd, prästkrage och ängsskallra. 
 
Ö5. Torpane 
 
Stor beteshage i Lillåns dalgång, omgivet av åker på Dalboslätten. En mycket tilltalande 
betesmark som växlar mellan öppen hagmark och blandlövhage. Den är måttligt till väl 
hävdad med nötbete. Floran är klart kvävestörd och det finns endast fragment av hävdgynnad 
flora. 
 
Ö6. Murängen, Lövås 
 
Beteshage som innehåller stora intressanta fornminnen. Floran är fläckvis klart kvävestörd i 
hagen som är en blandlövhage med öppna ytor. I kanterna är trädskiktet tätt och vissa ytor har 
mycket aspsly. Av hävdgynnade arter finns det fläckvis mycket stagg. I små mängder finns det 
även slåttergubbe, svinrot, ängsvädd m m. 
 
Ö7. Tjärtakan 
 
Tre mindre, öppna hagmarksytor i Bodaneälvens dalgång. De två södra är välhävdade men 
kvävestörda och den norra är ohävdad och igenväxande. Fragment av hävdgynnad flora finns i 
form av stagg, ängsvädd, svinrot, blåsuga, jungfrulin, prästkrage, liten blåklocka och kattfot. 
 
Ö8. Laxfisket 
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En mindre hagmarksyta med få träd, en del enbuskar samt mycket hällmark och ljung. Det 
mesta är ohävdat. Av hävdgynnade arter finner man ganska mycket stagg samt lite ängsvädd 
och liten blåklocka. 
  
Ö9. Södra Binäs 
 
En liten, ganska öppen blandlövhage med gammal spärrgrenig ek. Floran är klart kvävestörd 
utom på en liten yta i öster där det finns mycket stagg och slåttergubbe och den del kattfot, 
liten blåklocka och prästkrage. 
 
Ö10. Gunnarsberg 
 
Ett stort strandängsområde i södra änden av Östra Hästefjorden. Objektet är helt trädlöst 
förutom en björk- och aldunge i väster. Objektet gränsar till skog och träddungar som betas 
men har tätt trädskikt. Hela området är välhävdat med nötbete. Av hävdgynnad flora finns 
endast lite stagg. Området har stor betydelse för fågellivet och landskapsbilden. Objektet, samt 
angränsande betade skogsdungar, erhåller NOLA-stöd. 
 
Ö11. Södra Timmervik 
 
Betad bäckravin och intilliggande betesmark. Omväxlande öppen hagmark med träd- och 
buskbärande hagmark. Delvis ganska tätt trädskikt med tall och gran. I övrigt mycket 
enbuskar och unga barrträd samt enstaka björk och al. Stora ytor är kraftigt kvävestörda. Torra 
partier är minst störda och där finner man hävdgynnad flora i form av mycket stagg och lite 
ängsvädd, prästkrage, jungfrulin, blåsuga och liten blåklocka. 
 
Ö12. Fagervik 
 
En liten, välbetad strandäng vid Stora Hästefjorden. Gräs-lågstarräng utan direkt hävdgynnade 
arter. Området är av betydelse för landskapsbilden och fågellivet. 
 
Ö13. Kyrkoby 
 
Strandäng och intilliggande flack, fuktig betesmark vid Kyrkesjön. Nästan helt öppen 
hagmark som är av betydelse för landskapsbilden och fågellivet. Nordöstra delen är ohävdad 
men i övrigt måttligt hävdat med nötbete. Av hävdgynnad flora finns endast lite stagg och 
ängsvädd. 
 
Ö14. Härstad 
 
En stor, flack betesmark som gränsar till södra änden av Hullsjön. Delen närmast sjön verkar 
ohävdad men i övrigt är det hävdat med nötbete. Inge direkt hävdgynnad flora finns men 
området är av stor betydelse för fågellivet och landskapsbilden. 
 
Ö15. Grinnsjö 
 
Ett litet torpställe på Hunneberg där jordbruket sedan länge är nedlagt. Inget bete förekommer 
men viss slåtter närmast de två stugorna. Mycket av marken är kvävepåverkad före detta 
åkermark, men på gamla slåtter- och betesytor, främst torrare kullar, finns hävdgynnad flora 
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med arter som blodnäva, brudbröd, svinrot, stagg och ängsvädd. På åtminstone en yta med 
gammal åkermark finns dessutom den del darrgräs. Objektet är av stor betydelse för 
friluftslivet och landskapbilden. 
 
Ö16. Ekelund 
 
Ett före detta torpställe på Hunneberg. Det mesta av marken är kvävestörd, före detta åker, 
men på gamla slåtter- och betesytor finns fragment av hävdgynnad flora med arter som 
ängsvädd, blodnäva, brudbröd, jungfrulin, stagg, kattfot, bockrot och darrgräs. 
 
Ö17. Grå Lagg 
 
Ett sedan länge ohävdat torpställe på Hunneberg. Det mesta av marken är kvävestörd, före 
detta åker, men på gamla slåtter- och betesytor finner man en del darrgräs, stagg, jungfrulin, 
kattfot och blåsuga. 
 
Ö18. Bockegården 
 
Vacker ekhage vid stranden av Älvsuget. De flesta ekar står i dungar där trädskiktet blir tätt. 
Floran störs också av svag eller upphörd hävd samt i viss mån av kväve. Vissa ytor har varit 
åker. Av hävdgynnade arter är ängsvädd och stagg vanliga. 
 
Ö19. Ekebacken 
 
Några små ytor med hävdgynnad flora bland gammal åkermark och igenväxande hagmark vid 
det övergivna torpstället på Halleberg. Den hävdgynnade floran är finast nordväst om huset 
och runt parkeringsplatsen. Blodnäva, ängsvädd, darrgräs och stagg är vanliga på dessa ytor. I 
små mängder finner man även jungfrulin, jungfru Marie nycklar och svinrot. 
 
Ö20. Vänersnäs 
 
Hagmark vid gården Vänersnäs. Två ytor ekhage med inslag av bland annat ask och björk. 
Hagen vid vägen är hävdad med fårbete medan ytan vid sjön är ohävdad. Nya stängselstolpar 
tyder dock på att den åtminstone delvis kommer att hävdas med hjortbete. Den hävdgynnade 
floran missgynnas av för tätt trädskikt och ohävd. Man finner endast lite stagg och ängsvädd. 
Området har stor betydelse för landskapsbilden. 
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Bilaga 2. Beskrivning av objekt i Melleruds kommun 
 
 
1. BLANDLÖVHAGAR VID GÄRDET, RÄNSLIDEN 
 
Landskap: Ett kuperat och vackert landskap i sluttningen mot sjön Rännen. 
 
Beskrivning av området: Blandlövhage 6 ha. 
Några kuperade och mycket artrika och fina hagar. Trädskiktet består främst av björk, ek och 
asp samt enstaka ask och lind. Större delen av objektet har ganska tätt trädskikt, medan 
mindre ytor är tämligen öppna. Buskskiktet har växlande slutenhet och består av enbuskar, 
hassel och lövsly. 
 
På höjdlägen dominerar torr mark med rödvenhed, fläckvis med mycket ljung och andra ris. 
Friska partier varierar mellan rödvenäng, örtrik friskäng, svinrotäng och skogsnävaäng. Små 
ytor är fuktiga med högörtäng. 
 
Hävd: Större delen hävdas svagt med nötbete. Vissa ytor, främst i öster om vägen är helt 
ohävdade. På 1895 års karta anges det mesta som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: På stora ytor är floran störd av tätt trädskikt, lövsly och svag eller 
upphörd hävd. En yta öster om vägen är nyligen gallrad. 
 
Flora och fauna: Hagmarkerna hyser en rik flora som på stora ytor domineras av hävdgynnade 
arter. Svinrot är rikligast och dominerar vissa ytor helt. Vanliga är även jungfrulin, ormrot, 
slåtterfibbla, kattfot och darrgräs. I mindre mängder finner man klasefibbla, slåttergubbe, 
ängsvädd, blåsuga, prästkrage, stagg och bockrot. 
 
Kulturhistoriska spår och fornlämningar: Man ser spår efter några mycket små åkrar i objektet 
och det finns även stenrösen. Det finns några hamlade askar och lindar. 
 
Befintliga planer och skydd: Objektet är med i länets naturvårdsplan (nr 5, klass 2). Det finns 
även med i lövskogsinventeringen (nr 13, klass 1). 
 
Bedömning: Klass 1. Viss gallring och röjning, liksom bättre hävd är önskvärd för att inte den 
hävdgynnade floran ska börja få svårt att konkurrera. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier: Område som är ett gott exempel på naturlig fodermark. 
Område med mycket rik flora. 
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, 
skönhet. 
 
 
 
 
2. BLANDLÖVHAGAR VID BENEBO 
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Landskap: Ett kuperat och omväxlande landskap med betesmarker, åker och skog mellan 
Ryrsjön och Ånimmen. 
 
Beskrivning av området: Blandlövhage (två ytor) 7,5 ha.  
Trädskiktet är för det mesta ganska tätt, men det finns även öppnare partier. Ek och björk 
dominerar, med inslag av alm, lind, al, asp, tall och gran. Buskskiktet är sparsamt, tätare i 
södra delen, med enbuskar, hassel, nypon, lövsly och unga barrträd.  
 
Marken är mest torr och frisk. På torra partier omväxlar örtrik ängshavretorräng med 
fårsvingeltorräng, hällmarkstorräng och rödvenhed. På frisk mark dominerar rödvenfriskäng. 
Fuktiga och våta partier finns vid sjöarna. På fuktig mark finns tuvtåteläng och gräs-
lågstarräng, och på våta partier finner man högstarräng. 
 
Hävd: Hela södra hagen, samt norra delen av norra hagen verkar ohävdade. Södra delen av 
norra hagen är måttligt hävdad med fårbete. På 1895 års karta anges större delen som ”äng”. 
Mindre delar är angivna som åker och skog. 
 
Ingrepp och påverkan: I de ohävdade delarna störs floran av ohävd och fläckvis 
kvävepåverkan. I södra hagen dessutom av tätnande träd- och buskskikt. I södra delen av norra 
hagen störs floran av tätt trädskikt och kvävepåverkan. 
 
Flora och fauna: En artrik, hävdgynnad flora som dock är trängd. Finast flora har ytan närmast 
sjön i norra hagen samt öppna partier i södra hagen. Darrgräs, svinrot, gullviva, brudbröd, 
prästkrage och jungfrulin är vanliga. I mindre mängder finner man även blåsuga, kattfot, 
jungfru Marie nycklar, vanlig nattviol, stagg, bockrot, rödklint, knägräs, ängsskallra och 
ängsvädd. 
 
Befintliga planer och skydd: Vissa delar ingår i länets naturvårdsplan. 
 
Bedömning: Klass 2. Gallring, röjning och bättre hävd är nödvändigt för att inte den fina 
floran skall försvinna. 
 
 
3. ÄNGS- OCH HAGMARKER VID RYD 
 
Landskap: Kuperat, omväxlande och vackert landskap med skog, åkrar, ängar, hagar och 
bebyggelse på Ryrhalvön, som omges av Östebosjön, Svansfjorden och Ryrsjön. 
 
Beskrivning av området: Blandlövhage (delobjekt 1) 6 ha. Annan träd- och buskbärande 
hagmark (delobjekt 2) 5 ha. Träd- och buskbärande äng (delobjekt 3) 8 ha. 
Ett stort och varierande område. Alla delobjekt består av flera olika delar. De flesta av ytorna 
ingår i Ryrs naturreservat. Utanför objektet, runt om på halvön, finns det många små ytor som 
också kan vara intressanta. 
 
Delobjekt 1 består av fyra olika hagar. Den nordligaste, som är den enda av de fyra som ligger 
inom naturreservatet, begränsas av Östebosjön i norr. Trädskiktet består mest av tämligen 
klena björkar samt lite ask m m. I buskskiktet finns enstaka en och hassel samt lite lövupplag. 
I de tre andra ytorna växlar trädskiktet mellan väldigt glest till helt tätt. Björk dominerar, med 
inslag av ek, barrträd m m samt al vid sjön. Buskskiktet är mest sparsamt men på någon yta 
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finns det mycket lövsly. Marken är mest frisk, och rödvenäng dominerar. Den övergår fläckvis 
i örtrik friskäng och på någon yta i svinrotäng. På fuktiga och våta partier längs stränderna 
finns tuvtåteläng och gräs-lågstarräng, respektive högstarräng. 
 
Delobjekt 2 består av tre olika ytor. Den sydvästra ytan har få träd medan de två andra har ett 
glest till tämligen tätt trädskikt. Tall dominerar med inslag av ek, ask, rönn och oxel. 
Buskskiktet är glest och består av en del nypon, en och lövsly. Marken är mest torr och en 
örtrik torrängsvegetation dominerar. Den har inslag av hällmarkstorräng och rödvenhed. 
 
Delobjekt 3 består av fem olika slåtterytor. I den stora ytan i nordöst hävdas endast de ytor 
som ligger inom naturreservatet, d v s inte det sydöstra hörnet och ytorna kring 
sommarstugorna. I det nordöstra området samt i det sydligaste och det nordligaste området av 
de fyra övriga ingår en del ytor som varit åker. Trädskiktet varierar. Den gamla åkermarken är 
helt öppen och de tre små ytorna i sydväst har glest trädskikt. I de två norra-nordöstra delarna 
är trädskiktet delvis tätt. Ek dominerar, med inslag av björk, ask, oxel m m. Buskskiktet är i 
stort sett obefintligt, bortsett från de ohävdade ytorna i nordöst som delvis är igenväxande. 
Marken är mest torr med en örtrik torrängsflora. Den gamla åkermarken är frisk med 
rödvenäng och fläckvis örtrik friskäng. 
 
Hävd: I delobjekt 1 är den nordligaste ytan välhävdad med fårbete. I den stora ytan söder 
därom varierar hävden. Vissa ytor är välhävdade med får- eller nötbete, medan andra ytor är 
svaghävdade. Vissa små ytor var hävdade med slåtter vid inventeringstillfället. De två små 
hagarna längst i söder är ohävdade och delvis igenväxande. 
 
I delobjekt 2 är endast den östra delen hävdad. Den betas med får tillsammans med 
intilliggande betesmark som dock är tämligen ointressant. De två västra delarna är ohävdade. I 
den södra av den slås eventuellt vissa ytor i samband med slåtter av den intilliggande före 
detta åkern som ingår i naturreservatet. 
 
I delobjekt 3 är samtliga ytor välhävdade med slåtter, förutom ytorna i den nordöstligaste 
delen som inte ingår i naturreservatet. 
 
På 1895 års karta anges delobjekt 1 och 3 till större delen som ”äng”. Mindre ytor dock som 
åker och skog. Delobjekt 2 anges som åker och skog. 
 
Ingrepp och påverkan: I den nordligaste ytan i delobjekt 1 är trädskiktet för tätt, trots gallring. 
I de södra delarna störs floran delvis av tätt trädskikt, igenväxning och svag eller upphörd 
hävd. I alla delar syns fläckvis svag kvävestörning. 
 
I delobjekt 2 störs floran fläckvis av ohävd och tätnande träd- och buskskikt. 
 
I delobjekt 3 är ytorna med gammal åker mer eller mindre kvävestörda. Här och var störs 
också floran av tätt trädskikt. I de ohävdade delarna störs floran av igenväxning och ohävd, 
främst i hörnet av den nordöstra/sydöstra ytan. På vissa ytor har inte floran hämtat sig från 
tidigare ohävd och tätt träd- och buskskikt. I den nordöstra delen ligger två sommarstugor och 
ett gammalt torp insprängt i objektet. 
 
Flora och fauna: Mycket artrik och intressant hävdgynnad flora som delvis beror på den 
kalkrika berggrunden. De finaste delarna är i delobjekt 1 den nordligaste ytan, i delobjekt 2 
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den sydvästra delen, samt i delobjekt 3 torrängspartierna i alla delar. I alla delobjekt är svinrot, 
brudbröd, jungfrulin, darrgräs, trollsmultron, blodnäva, gullviva, prästkrage och stor blåklocka 
vanliga. I varierande mängder finner man även bockrot, vildlin, stagg, vanlig nattviol, 
backnejlika, höskallra, kungsmynta, slåtterfibbla, kattfot, blåsuga, st Pers nycklar, brudsporre, 
slåttergubbe, småfingerört, ormrot m m. Den fina floran sprider sig på många ställen till 
vägrenar, gammal åkermark m m, t ex i delobjekt 2 på den slåtterhävdade, före detta åkern vid 
den sydvästra ytan. 
 
Befintliga planer och skydd: Större delen av objektet ingår i Ryrs naturreservat och hela 
Ryrhalvön finns med i länets naturvårdsplan med naturvärdesklass 1. 
 
Bedömning: Klass 1. Viss gallring och röjning är önskvärd på nästan alla ytor. De ohävdade 
ytorna måste hävdas för att inte den fina floran ska försvinna. De ohävdade delarna i delobjekt 
2 bör dock hävdas mycket försiktigt, helst med slåtter. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier: Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig 
fodermark. Område med mycket rik flora. Område som avviker från de i regionen typiska 
karaktärsdragen. 
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, typrepresentativitet, raritet, storlek, 
särprägel, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, skönhet, friluftsliv. 
 
 
4. HAGMARKEN VID RÖNNINGEN 
 
Landskap: Kuperat landskap med omväxlande skog, hagmark, små åkrar och tomter på 
Ryrhalvön. 
 
Beskrivning av området: Annan träd- och buskbärande hagmark 2 ha.  
Fyra mindre ytor med del del öppna partier. Trädskiktet består i norr av mycket tall, men 
annars endast enstaka ek, björk, oxel och apel. Buskskiktet består i norr av den del unga 
barrträd och i övrigt av enstaka hassel och enbuskar. Marken är torr och frisk. På torrare 
partier finns mest fårsvingeltorräng som fläckvis blir örtrikare. I norr en del rödvenhed. Frisk 
mark hyser rödvenäng. 
 
Hävd: Hävden har troligen upphört på hela objektet. Den mellersta och den nordöstra ytan var 
senast i hävd, troligen med fårbete. På 1895 års karta betecknas större delen som ”äng”. Små 
ytor som åker och barrskog. 
 
Ingrepp och påverkan: Floran störs överallt av ohävden. I norr störs den dessutom av tätt träd- 
och buskskikt. Mellersta ytan är svagt kvävestörd. 
 
Flora och fauna: Artrik hävdgynnad flora som dock är trängd. Gullviva, darrgräs och brudbröd 
är vanliga. I små mängder även blåsuga, kattfot, rödklint, vildlin, stagg, bockrot, jungfrulin 
och nattviol. 
 
Befintliga planer och skydd: Hela Ryrhalvön ingår i länets naturvårdsplan. 
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Bedömning: Klass 3. Hävd är nödvändigt för att den fina floran inte ska försvinna. De norra 
ytorna måste dessutom gallras och röjas. 
 
 
5. BETESMARK VID KÄRR 
 
Landskap: En flack dalgång med mycket jordbruksmark. 
 
Beskrivning av området: Öppen hagmark 2 ha. Ekhage 0,5 ha. 
Objektet består av en bäckravin och är till större delen öppen. En yta i norr är dock ekhage. 
Trädskiktet är där ganska tätt. I övrigt endast någon björk. I buskskiktet finns enstaka en- och 
nyponbuskar. Marken är torr till frisk i branterna ocfh fuktig i botten av ravinen. På torr mark 
finns rödvenhed och på frisk mark dominerar rödvenäng, dock med inslag av örtrik friskäng 
och skogsnävaäng. På fuktiga partier växer högörtsäng och högstarräng. 
 
Hävd: Måttligt hävdat med bete. På 1895 års karta betecknas området som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Stora delar är klart kvävestörda. 
 
Flora och fauna: På de kvävestörda ytorna finns bara fragment av hävdgynnad flora, men ett 
par opåverkade ytor hyser mycket svinrot och ganska mycket slåttergubbe och stagg. I små 
mängder finner man darrgräs, prästkrage, bockrot, ormrot och ängsskallra. 
 
Bedömning: Klass 3 
 
 
6. LANDSKAP VID SVANKILA 
 
Landskap: Småkuperat jordbrukslandskap omgivet av skog på Svankilahalvön. 
 
Beskrivning av området: Ekhage 1 ha. 
Objektet består av en ås, omgiven av gamla åkrar. Trädskiktet består bara av enstaka ekar. 
Buskskiktet är tätare med enbuskar, nypon och eksly. Marken är mest torr med örtrik 
torrängsvegetation och hällmarkstorräng, fläckvis övergående i fårsvingeltorräng. Små ytor 
frisk mark hyser rödvenfriskäng. Runt det lilla objektet finns det ganska mycket gamla ängs- 
och hagmarker på gården, men samtliga är ohävdade och delvis kvävestörda eller 
igenväxande. De hyser endast små fragment av hävdgynnad flora. 
 
Hävd: Ohävdat. På 1895 års karta anges objektet som lövskog. 
 
Ingrepp och påverkan: Det tätnande buskskiktet och ohävden stör floran kraftigt. Fläckvis 
syns även kvävestörning. 
 
Flora och fauna: Av hävdgynnade arter är brudbröd riklig. I mindre mängder finns det även 
kattfot, darrgräs, bockrot, jungfrulin, gullviva, svinrot m m. 
 
Befintliga planer och skydd: Svankilahalvön ingår i länets naturvårdsplan. 
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Bedömning: Klass 3. Röjning och hävd är nödvändigt för att den hävdgynnade floran inte ska 
försvinna. 
 
 
7. BLANDLÖVHAGE VID FRAMNÄS 
 
Landskap: Ett svagt kuperat landskap med omväxlande åker, betesmark och skogsdungar vid 
sjön Nären. 
 
Beskrivning av området: Blandlövhage 1,5 ha. 
En mindre yta i en större beteshage som för övrigt är kraftigt kvävestörd. Trädskiktet är 
fläckvis ganska tätt, men öppna ytor finns även. Al, björk och gran dominerar. I buskskiktet 
finns lite enbuskar och hassel. Marken är ganska mager och varierar mellan torrt och vått. 
Rödvenäng och rödvenhed dominerar, med inslag av hällmarkstorräng, tuvtåteläng och gräs-
lågstarräng. 
 
Hävd: Måttligt hävdad med nötbete. På 1895 års karta anges området som blandskog. 
 
Ingrepp och påverkan: Ganska artrik hävdgynnad flora med främst stagg och slåttergubbe i 
goda bestånd. I mindre mängder finner man även blåsuga, darrgräs, jungfru Marie nycklar, 
prästkrage, jungfrulin, ängsskallra, svinrot och ängsvädd. 
 
Befintliga planer och skydd: Objektet ingår i länets naturvårdsplans objekt nr 39. 
 
Bedömning: Klass 3. Viss gallring är önskvärd för att gynna den hävdgynnade floran. 
 
 
8. HAGMARK VID KLÄPPENÄS 
 
Landskap: En gård och några sommarhus omgivna av barrskog i sluttningen mot Teåkerssjön. 
 
Beskrivning av området: Blandlövhage 4,5 ha. 
Björk dominerar trädskiktet, som till större delen är ganska tätt. Buskskiktet är sparsamt. 
Marken är mest frisk och rödvenäng dominerar. En liten yta har varit åker. 
 
Hävd: Större delen är tämligen välhävdat med bete, men ett par ytor är ohävdade. På 1895 års 
karta anges området som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Det täta trädskiktet stör floran. Delvis är området nygallrat så där har 
trädskiktet varit tätare. På vissa ytor störs dessutom floran av kväve eller ohävd. 
 
Flora och fauna: Av hävdgynnade arter är stagg riklig. I övrigt är floran finast på de ohävdade 
ytorna som har glesast trädskikt. Här finns en del svinrot, ormrot och jungfru Marie nycklar. 
 
Befintliga planer och skydd: Objektet ingår i länets naturvårdsplan, objekt nr 29. 
 
Bedömning: Klass 3. Trädskiktet måste gallras och de ohävdade ytorna hävdas för att inte 
floran ska störas ännu mer. 
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9. HAGMARK VID FAMSHED-KÄLLSVIKEN 
 
Landskap: Ett par gårdar med kuperad och omväxlande mark där Teåkerssjön och Kabbosjön 
möts. 
 
Beskrivning av området: Blandlövhage 5 ha. 
Objektet består av två hagar. En liten yta med blandlövhage vid Källsviken och en större hage 
vid Famshed som delvis är ren ekhage och delvis ren björkhage. Trädskiktet är ganska tätt i 
båda hagarna, men buskskiktet är sparsamt. Marken är mest frisk med rödvenäng. Vid 
Källsviken finns en del torr mark med rödven-fårsvingelhed. 
 
Hävd: Den lilla hagen är ohävdad, men den stora är måttligt till väl hävdad med nötbete. På 
1895 års karta betecknas hela objektet som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Det täta trädskiktet stör den hävdgynnade floran i båda delarna. I den 
stora hagen syns dessutom kraftig kvävepåverkan i nästan hela hagen. I den lilla hagen störs 
floran även av ohävden. 
 
Flora och fauna: I den lilla ytan är svinrot riklig. I övrigt finns i båda hagarna endast enstaka 
individ av jungfrulin, ormrot, blåsuga och slåttergubbe. 
 
Befintliga planer och skydd: Ingår i länets naturvårdsplan, objekt nr 29. 
 
Bedömning: Klass 3. Trädskiktet måste gallras och den lilla ytan hävdas för att den 
hävdgynnade floran inte ska försvinna helt. 
 
 
 
10. EKHAGE VID SÖDRA BÄCKEBOL 
 
Landskap: Åker och betesmark i den svaga sluttningen mot sjön Kolungen. 
 
Beskrivning av området: Ekhage 4,5 ha. 
Trädskiktet är glest och domineras av grova ekar. Inslag av al, björk och ask. Buskskiktet 
består bara av enstaka albuskar. Marken är mest frisk med rödvenäng. På skuggiga småytor 
övergår den i skogsnävaäng. på fuktiga partier omväxlar högörtäng och tuvtåteläng. På våt 
mark längs stranden finns högstarräng. 
 
Hävd: Det mesta är välhävdat med får- och nötbete. På 1895 års karta anges området som 
”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Nästan hela ytan är kvävepåverkad. Den syligaste delen har nyligen 
röjts och där dominerar vegetation utan egentlig betesprägel. 
 
Flora och fauna: På grund av kvävepåverkan finns endast hävdgynnad flora i mindre mängd. 
Stagg och svinrot är vanligast, men man finner även enstaka jungfru Marie nycklar, darrgräs, 
ängsvädd, jungfrulin och mandelblomma. 
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Befintliga planer och skydd: Objektet ingår i lövskogsinventeringen (nr 60 B)). Området ingår 
i länets naturvårdsplan, objekt nr 37. 
 
Bedömning: Klass 3. Objektet är av stor betydelse för landskapsbilden. 
 
 
11. BLANDLÖVHAGAR VID HÄLLAN-KARLSLUND 
 
Landskap: Åker och betesmark i den svaga sluttningen mot sjön Kolungen. 
 
Beskrivning av området: Blandlövhage 9,5 ha. 
Två ytor med mycket vacker blandlövhage vid sjön. Trädskiktet är tämligen glest och 
innehåller många grova träd, främst ek, al och björk samt enstaka rönn, ask, asp och gran. 
Buskskiktet är sparsamt med lite nypon, en, hassel och lövuppslag. Marken är mest frisk och 
fuktig. Rödvenäng dominerar på frisk mark, men övergår i skogsnävaäng på skuggiga och 
svaghävdade ytor. På fuktig mark omväxlar tuvtåteläng, gräs-lågstarräng och högörtäng. På 
våta partier längs stranden finns högstarräng. 
 
Hävd: Södra hagen är måttligt till väl hävdad med nötbete, medan norra hagen är svagare 
hävdad. På 1895 års karta anges hela området som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Större delen av objektet är kvävepåverkat. Det mesta svagt, men 
fläckvis kraftigt. Floran störs också av tätt trädskikt och svag hävd på mindre ytor. Ett par ytor 
har troligen varit åker, men börjar anta en naturlig flora. 
 
Flora och fauna: I båda hagarna finns partier med fin hävdgynnad flora. I övrigt endast enstaka 
individ. Svinrot är vanligast. Det finns även ganska mycket jungfru Marie nycklar. I mindre 
mängder finner man ängsvädd, mandelblomma, stagg, prästkrage, darrgräs, rödklint och 
ängsskallra. 
 
Befintliga planer och skydd: Området ingår i lövskogsinventeringen (60 C) samt i 
naturvårdsplanen (nr 37). 
 
Bedömning: Klass 3. Av stor betydelse för landskapsbilden. Något bättre hävd och viss 
gallring är önskvärd. 
 
 
12. BLANDLÖVHAGE VID EKHOLMEN 
 
Landskap: Åker och betesmark på en halvö i Kolungen. 
 
Beskrivning av området: Blandlövhage 9,5 ha. 
Trädskiktet varierar mellan tätt till glest eller obefintligt. Al dominerar på fuktiga partier och 
ek på de friska. Många av ekarna är grova. Inslag av björk och ask. Buskskiktet är sparsamt 
men fläckvis mycket unga alar. I övrigt enstaka hagtorn, nypon och enbuskar. Marken är mest 
frisk med rödvenäng. Tuvtåteläng dominerar på fuktiga delar. 
 
Hävd: Måttligt hävdat med nötbete. På 1895 års karta anges området som lövskog. 
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Ingrepp och påverkan: Nästan hela hagen är tydligt kvävestörd. Fläckvis störs även floran av 
tätt trädskikt. Vissa ytor har troligen varit åker. 
 
Flora och fauna: I ganska liten mängd finns hävdgynnad flora i form av svinrot, stagg, 
madelblomma, bockrot och jungfru Marie nycklar. 
 
Befintliga planer och skydd: Ingår i lövskogsinventeringen (nr 61 A) samt i naturvårdsplanen, 
objekt nr 37. 
 
Bedömning: Klass 3. Vacker hagmark med stor betydelse för landskapsbilden. Viss gallring 
och röjning är önskvärd. 
 
 
13. HAGMARKER KRING OSTEVATTEN 
 
Landskap: Flack jordbruksmark och skog på östsidan av Kolungen. Marken sluttar plötsligt 
brant ner i sjön. 
 
Beskrivning av området: Blandlövhage 3 ha. 
Fyra små hagmarksytor i eller nära strandsluttningen. Delar av mellanliggande marker är 
också betade, men har helt tätt träd- och buskskikt. Den nordligaste ytan är tämligen öppen 
med en del al och ek. Den lilla ytan i strandsluttningen har nästan helt tätt trädskikt av grova 
ekar. Hagen vid gården 1:15 är ganska öppen med enstaka björk, gran och ek. Den sydligaste 
hagen har ett tätnande trädskikt av främst björk. Marken är mest torr och frisk med rödven-
fårsvingelhed respektive rödvenäng. Små ytor med fuktig mark bär gräs-lågstarräng. 
 
Hävd: Det mesta är måttligt till väl hävdat med bete. På 1895 års karta betecknas större delen 
som ”äng”. Vissa ytor i söder anges som lövskog. 
 
Ingrepp och påverkan: Kvävepåverkan syns främst i den nordligaste hagen samt fläckvis i 
hagen vid gården. Tätt trädskikt stör floran i den lilla hagen i strandsluttningen. Ytan vid 
gården är nyligen något gallrad och röjd och floran är något störd av det tidigare tätare 
trädskiktet. 
 
Flora och fauna: Finast flora har ytan vid gården, men även i de andra ytorna finner man 
hävdgynnad flora. Vanligast är stagg och svinrot. I mindre mängder finns jungfru Marie 
nycklar, mandelblomma, jungfrulin, darrgräs, slåttergubbe, blåsuga och kattfot. 
 
Befintliga planer och skydd: Delar av objektet ingår i lövskogsinventeringen (nr 61). 
 
Bedömning: Klass 3. Viss gallring och röjning är önskvärd, liksom bättre hävd, på en del ytor. 
 
 
14. BLANDLÖVHAGE VID BODANE 
 
Landskap: Ett kuperat landskap vid Bodanesjöns norra ände. En gård omgiven av barrskog. 
 
Beskrivning av området: Blandlövhage 1,5 ha. 
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Vacker hagmark i en sluttning. Trädskiktet är glest och domineras av tämligen grov ask. 
Inslag av björk, ek, gran och tall. Det glesa buskskiktet domineras av enbuskar med inslag av 
lövsly. Marken är torr till frisk. Berget går fläckvis i dagen. Rödvenäng dominerar och på torr 
mark omväxlar hällmarkstorräng, fårsvingeltorräng och rödven-fårsvingelhed. 
 
Hävd: Hagen betas troligen svagt förutom i söder där hävden har upphört. Eventuellt har 
hävden även upphört på den norra delen. På 1895 års karta anges området som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Den svaga eller upphörda hävden stör floran. Viss kvävepåverkan syns 
även fläckvis. Ett par små ytor har varit åker. 
 
Flora och fauna: En artrik hävdgynnad flora som sprider sig ut på den gamla åkermarken 
intill. Vanligast är stagg, svinrot, mandelblomma och ormrot. I mindre mängd finner man 
även slåttergubbe, jungfru Marie nycklar, klasefibbla, kattfot, jungfrulin, gullviva, darrgräs, 
slåtterfibbla, bockrot m m. 
 
Bedömning: Klass 2. Bättre hävd är nödvändig för att den fina floran inte ska störas mer. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier: Ett gott exempel på naturlig fodermark. Område med mycket 
rik flora. 
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, skönhet. 
 
 
15. HAGMARK VID ORS PRÄSTGÅRD 
 
Landskap: Jordbruksmark i den svagt kuperade sluttningen mot Örsjöns östra strand. 
 
Beskrivning av området: Ekhage 5 ha. 
Delvis ren ekhage med flera grova ekar. På andra ytor dominerar björk eller al. Trädskiktet är 
glest till ganska tätt. Buskskiktet är sparsamt med lite enbuskar, nypon och aluppslag. Marken 
är mest frisk med rödvenäng. På torra ytor finns rödven-fårsvingelhed och på fuktiga 
högörtäng och gräs-lågstarräng. Högstarräng på våta partier längs stranden. Längst i norr finns 
ett större parti högstarräng som dock har svag betesprägel. 
 
Hävd: Den södra delen är ohävdad medan resten är välhävdat med fårbete. På 1895 års karta 
betecknas södra delen som ”äng” och norra delen som blandskog. 
 
Ingrepp och påverkan: I södra delen störs floran av ohävd och invaderande hallon och älgört. 
Den norra delen är klart kvävestörd. 
 
Flora och fauna: Finast flora har en liten yta längst i söder. Där finns mycket svinrot och en 
liten yta gräs-lågstarräng med bl a darrgräs. Den norra delen, som inkluderar ekhagen, hyser 
mycket stagg, men i övrigt inga hävdgynnade arter. 
 
Kulturhistoriska spår och fornlämningar: Det finns några forngravar i ekhagsdelen. 
 
Befintliga planer och skydd: Området ingår i lövskogsinventeringen (nr 31) samt i 
naturvårdsplanen (nr 46). 
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Bedömning: Klass 3. Av stor betydelse för landskapsbilden. Den södra delen måste hävdas för 
att de hävdgynnade arterna inte ska försvinna. Viss gallring och röjning är också önskvärd. 
 
 
16. ÖPPEN HAGMARK VID ASSAREBYN-ORNÄS-BÖN 
 
Landskap: Ett kuperat jordbrukslandskap i Krokåns dalgång med många små dalar och 
bäckraviner. 
 
Beskrivning av området: Öppen hagmark 11 ha. 
Sju olika hagmarksytor som antingen är strandbrinkar till Krokån eller bäckraviner i åns 
närhet. Förutom ett par träddungar finns endast enstaka björk, gran, ek och asp, samt enstaka 
al vid ån. Buskskiktet är mycket sparsamt. Enstaka enbuskar samt lite lövsly på ett par ytor. 
Marken är mest frisk och rödvenäng dominerar. Den övergår i skogsnävaäng på skuggiga och 
svaghävdade ytor. Fuktiga ytor i ravinerna bär tuvtåteläng och högörtsäng och längs åstranden 
finns högstarräng. 
 
Hävd: Det mesta är måttligt till väl hävdat med nötbete, men några ytor är ohävdade. På 1895 
års karta anges alla ytor som ”äng”. 
 
Ingrepp och påverkan: Alla delar är mer eller mindre kvävepåverkade. Endast små ytor är 
svagt störda. Svag eller upphörd hävd och tätnande träd- och buskskikt stör också floran 
fläckvis. 
 
Flora och fauna: Trots störningarna finns det gott om hävdgynnade arter, dock i små mängder. 
Vanligast är svinrot och mandelblomma, men det finns även bockrot, blåsuga, slåttergubbe, 
prästkrage, darrgräs, ängsvädd, rödklint, stagg och ängsskallra. 
 
Bedömning: Klass 3. Bättre hävd, samt viss röjning och gallring, är nödvändigt för att inte 
floran ska förstöras mer. 
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Kort beskrivning av övriga objekt i Melleruds kommun 
 
Ö1. Sörgården, Teåker 
En liten, öppen hage som till större delen är klart kvävepåverkad. Fläckvis är den dessutom 
igenväxande med lövsly. Fragment av hävdgynnad flora finns i form av kattfot, jungfrulin, 
darrgräs, prästkrage, svinrot och stagg. 
 
Ö2. Tångebo 
En träd- och buskbärande hage som är mest torr med mycket hällmark. Större delen är kraftigt 
kvävepåverkad, men fragment av hävdgynnad flora finns i form av mandelblomma, svinrot, 
stagg, slåttergubbe och smörbollar. Delvis ohävdat. 
 
Ö3. Kabbo 
Mindre hagmark vid Kabbosjön. Blandlövhage, mest med al, som övergår i öppen strandäng. 
Hävdat med fårbete. Floran är klart kvävestörd men fläckvis finns mycket stagg. Objektet är 
av stor betydelse för landskapsbilden. 
 
Ö4. Backa 
Mindre hagmark vid södra änden av sjön Näsölen. Före detta björkhage som har fått ett 
ganska stort inslag av yngre granar. Hävden har upphört. Av hävdgynnade arter är svinrot och 
stagg vanliga. Området finns med i lövskogsinventeringen som nr 55 B. 
 
Ö5. Vedbyholm 
En liten yta med intressant blandlövhage i för övrigt kraftigt kvävestörd betesmark. Även 
denna yta är något kvävestörd men man finner mycket stagg samt lite blåsuga, ängsvädd m.m. 
 
Ö6. Högsbyn-Blikserud 
Två små hagmarksytor. En blandlövhage som ligger i sluttningen mot en bäck. Floran är störd 
av svag hävd, tätt trädskikt och svag kvävepåverkan. I mindre mängder finner man 
hävdgynnad flora i form av svinrot, blåsuga, jungfrulin, ängsvädd och stagg. Den andra ytan 
är en träd- och buskbärande hage i för övrigt kraftigt kvävestörd betesmark. Den ostörda ytan 
är fuktig med gräs-lågstarr-vegetation som hyser mycket stagg och lite ormrot. 
 
Ö7. Åsnebyn 
En liten, tämligen öppen yta i en stor blandlövhage som för övrigt är helt störd av kväve och 
tätt trädskikt. Ytan är svagt kvävepåverkad men hyser rikligt med stagg samt lite 
mandelblomma och blåsuga. 
 
Ö8. Vrångebäck 
Ohävdad och igenväxande bäckravin mellan åkrar. Öppna ytor hyser ganska mycket svinrot 
samt en del stagg, darrgräs, ängsvädd, jungfru Marie nycklar samt stor och liten blåklocka. 
 
Ö9. Betesmarker mellan Hällebäck och Västergården 
Tre ytor med blandlövhage bland åkermark och gödslad betesmark. Floran är störd av kväve 
och tätt trädskikt. Den östligaste är dessutom ohävdad och nyligen röjd. Fragment av 
hävdgynnad flora finns i form av stagg, svinrot, mandelblomma, blåsuga m.m. 
 
Ö10. Åtorp 
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En betad bäckravin vid Krokån. Tämligen öppen hagmark. Floran är störd av kväve och något 
svag hävd, men man finner hävdgynnad flora i form av stagg, ängsvädd, bockrot, slåttergubbe 
och prästkrage. 
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Bilaga 3. Beskrivning av objekt i Åmåls kommun 
 
 
1. SLÅTTERÄNG VID STRAND, EDSLESKOG 
 
Landskap: Ett stråk av odlingsmarker sträcker sig utmed Edslans östra strand. Sluttningen är 
relativt brant och landskapsbilden är mycket tilltalande. 
 
Beskrivning av objektet: Hackeslått 0,4 ha. 
Ängen begränsas i den nedre, västra kanten av vägen och i övrigt av åkermark. Trädskiktet 
består av ett fåtal solitärer, fr a av alm. Buskskikt saknas. Marken är sluttande och till största 
delen frisk. Även fuktiga partier finns, liksom berg i dagen och torrängssamhällen. 
Dominerande vegetationstyp är svinrotäng och örrik friskäng. Ett mindre avsnitt gräs-
lågstarräng finns i ett fuktparti nära vägen. I den övre och norra delen av området utbreder sig 
ett högörtssamhälle med älgört och buskmåra. 
 
Hävd: Området hävdas genom årlig lieslåtter. Den ekonomiska kartan från 1890 bekräftar 
tillsammans med den rika slåttesfloran lång kontinuitet i hävden. 
 
Flora och fauna: Den slåttergynnade floran är mycket rik. Bland framträdande arter kan 
nämnas svinrot, ängsskallra, stagg, darrgräs, jungfrulin och ormrot. I mindre bestånd 
förekommer brudsporre, nattviol, loppstarr, vildlin, kattfot m m. Dessutom hittades några 
exemplar av den slåtterberoende och hotade växten fältgentiana. 
 
Kulturhistoriska spår och fornminnen: En torpgrund (Gamla Strand) finns i områdets 
nordvästra del. 
 
Befintliga planer och skydd: Området ingår i länets naturvårdsplan (del av objekt nr 4, klass 
2). 
 
Bedömning: Klass 1. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier: Välhävdat område som utgör ett gott exempel på naturlig 
slåttermark, område med hotade arter och hotad naturtyp, område med rik flora. 
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet, typrepresentativitet, raritet, storlek, 
nuvarande hävd. 
 
 
2. SLÅTTERÄNG VID HEMBYGDSGÅRDEN PETERSBURG 
 
Landskap: Små, mer eller mindre isolerade skogsgårdar ligger utspridda som öppningar i ett 
landskap som domineras av barrskog, sjö och myr. 
 
Beskrivning av objektet: Hackeslått 0,5 ha. 
Den mark som omger hembygdsgården hävdas till stor del genom slåtter i slutet av sommaren. 
Det har medfört att många slåttergynnade växter är vanliga, även på delar som varit åkermark. 
Trädskiktet i området består av ett fåtal lövträd. Buskskiktet är obefintligt. Marken är torr till 
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frisk. Vegetationen utgörs av ett relativt artrikt samhälle som dels är av friskängstyp, dels 
gräshed med visst inslag av ljung. 
 
Hävd: Området hävdas genom årlig lieslåtter. Delar av ytan är gammal åkermark. Den 
ekonomiska kartan från 1890 redovisar åkermark runt husen och slåtteräng i sydväst och 
nordöst. 
 
Flora och fauna: Vanliga slåttergynnade arter är stagg, jungfrulin och ormrot. I mindre bestånd 
förekommer darrgräs, jungfru Marie nycklar m m. 
 
Kulturhistoriska spår och fornminnen: Området omger traktens hembygdsgård. 
 
Befintliga planer och skydd: Området ingår i länets naturvårdsplan (del av objekt 5, klass 3). 
 
Bedömning: Klass 3 
 
 
3. SLÅTTERFRAGMENT VID MOSSTAKAN 
 
Landskap: Se föregående objekt. 
 
Beskrivning av objektet: Hackeslått 0,25 ha. 
Objektet ligger i en sydsluttning omedelbart väster om vägen. Träd- och buskskikt saknas. 
Marken är torr till frisk och delvis något stenig. Vegetationstypen är gräshed, fläckvis med 
stort inslag av ljung och stagg. 
 
Hävd: Området är tidigare slåttermark som troligen inte hävdats det sista året. En viss 
igenväxning märks i väster på mark som övergivits tidigare. Örnbräken hotar att vandra ut i 
den ännu öppna ytan. På den ekonomiska kartan från 1890 anges området som slåtteräng. 
 
Flora och fauna: Flera slåttergynnade arter är vanliga, bl a ängsskallra, ormrot, jungfrulin, 
slåttergubbe och stagg. I mindre bestånd förekommer även brudsporre, svinrot, darrgräs m m. 
 
Bedömning: Klass 3 
 
 
4. SLÅTTERÄNG VID VARSRUD 
 
Landskap: Byn Varserud ligger på en höjd omgiven av odlingsmarker som nu till stor del är 
under igenväxning med lövskog. I övrigt är landskapet barrskogsklätt och kuperat. 
 
Beskrivning av objektet: Hackeslått 0,45 ha. 
I en svag nordsluttning, mellan vägen och ett par åkrar, ligger denna lilla slåtteräng. I den 
nedre, norra delen vidtar igenväxande mark dominerad av älgört och björksly. En mindre yta 
söder om vägen är också lieslagen, men inte lika artrik som den norra. Här finns bl a en liten 
stagghed. Det norra området består av en friskäng som till stor del domineras av svinrot. 
 
Hävd: Området hävdas genom lieslåtter. På 1890 års ekonomiska karta anges all mark kring 
gårdarna som inte är åker som slåttermark. 
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Flora och fauna: Området hyser en rik slåttergynnad flora. Stora ytor täcks helt av svinrot. 
Andra vanliga arter är darrgräs, ormrot, jungfrulin, stagg och ängsskallra. I mindre bestånd 
finns nattviol, jungfru Marie nycklar, höskallra, slåttergubbe, rödklint m m. 
 
Bedömning: Klass 2 
 
 
5. BRÄCKE ÄNGAR 
 
Landskap: Naturreservatet Bräcke ängar ligger i den öppna och mycket tilltalande 
nordöstsluttningen ner mot Bräcketjärnet. Omgivningarna är i sin helhet kraftigt kuperade. 
 
Beskrivning av objektet: Blandlövhage 5,75 ha. Träd- och buskbärande äng 3,5 ha. 
Området har delats in i två delobjekt. De delar som ingår i delobjekt 1 har tämligen lång 
hävdkontinuitet, eller har åtminstone inte varit nämnvärt igenvuxna. Även om stora ytor har 
en lundartad vegetation på grund av ett alltför tätt trädskikt så slår den hävdgynnade floran 
igenom på många håll, främst i form av en svinrotsdominerad friskäng. Störst intresse tilldrar 
sig de södra delarna där marken är torrare och bevuxen med spridda lövträd samt enbuskar. 
Den hävdgynnade floran är här välutvecklad. 
 
Delobjekt 2 består av en blandlövhage som varit kraftig igenvuxen. Nu har trädskiktet glesats 
ut men fältskiktet domineras till största delen av älgört. 
 
Hävd: Delobjekt 1 hävdas genom bete, utom på de små ytorna i nordväst där slåtter bedrivs. 
Delobjekt 2 hävdas genom slåtter. Hävden är måttlig till god. Området restaurerades på 1970-
talet efter att ha varit igenväxt i ett trettiotal år. På 1890 års ekonomiska karta anges samtliga 
delar som slåttermark. I delobjekt 2 var ängen lövträdsbevuxen. 
 
Flora och fauna: Den intressantaste floran finner man i de torrare, hävdade partierna kring 
Bräcketorp i söder. Här växer bl a brudsporre, sankte Pers nycklar samt stora bestånd av 
hävdgynnade arter som darrgräs och jungfrulin. Mindre förekomster av kattfot, vanlig 
nattviol, slåttergubbe och vildlin noterades också. I mer lundartade och/eller igenväxta delar 
av området täcker svinrot stora ytor. Ormrot och rödklint är också vanliga. 
 
Kulturhistoriska spår och fornminnen:  
 
Befintliga planer och skydd: Bräcke ängar är skyddat som naturreservat sedan 1975 . Området 
ingår i länets naturvårdsplan (objekt 12, klass 2). 
 
Bedömning: Klass 1 
 
Utslagsgivande huvudkriterier: Område som efter vissa restaureringsåtgärder blir ett bra 
exempel på naturliga slåtter- och betesmarker. 
 
Stödkriterier: Mångformighet, storlek, skönhet, intresse för friluftslivet. 
 
 
6. HACKESLÅTT VID GRIMSHEDEN, FENGERSFORS 
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Landskap: Gården Grimsheden ligger i sluttningen ner mot Knarrbysjön i öster. Tidigare har 
större delen av denna sluttning brukats, idag är de flesta ytor skogbevuxna. De uppodlade 
markerna utgör en tilltalande öppning i landskapet. 
 
Beskrivning av objektet: Hackeslått 0,4 ha. 
Ängen ligger i sluttningen strax intill vägen. Den sträcker sig längre väster ut än vad som är 
markerat på kartan, men dessa delar har ett tätare trädskikt och saknar hävdgynnad flora. Inom 
det beskrivna objektet täcker träden ca 25 procent av ytan och björk är dominerande trädslag. 
Buskskikt saknas. Marken är sluttande men ganska jämn. Mindre delar i söder har tidigare 
varit åkermark. Fältskiktet domineras av en friskäng med många hävdgynnade arter 
representerade. Över vissa ytor utbreder sig en ren svinrotäng. Även mer gräshedslika partier 
med ljung och stagg ingår i objektet. 
 
Hävd: Området hävdas genom årlig lieslåtter. På den ekonomiska kartan från 1890 anges 
området, med undantag för ett stycke åkermark i söder, som slåtteräng. 
 
Flora och fauna: Den hävdgynnade floran är rik. Svinrot täcker hela ytor och darrgräs, 
höskallra och slåttergubbe förekommer allmänt. I något mindre bestånd finns även jungfrulin, 
kattfot, stagg, vanlig nattviol, brudsporre m m. 
 
Kulturhistoriska spår och fornminnen:.En låg stenmur avgränsar området i väster. 
Odlingsrösen och äldre åkermark förekommer också. 
 
Befintliga planer och skydd: Området ingår i länets naturvårdsplan (del av klass 2-området nr 
16). 
 
Bedömning: Klass 1 
 
Utslagsgivande huvudkriterier: Välhävdat område med lång kontinuitet som utgör ett bra 
exempel på naturlig slåttermark, område med hotad naturtyp. 
 
Stödkriterier: Lång kontinuitet i hävden, artrik och för naturtypen representativ flora, god 
hävd. 
 
 
7. ÖPPEN HAGMARK VID LILLA STRAND, FRÖSKOG 
 
Landskap: Söder om samhället Fröskog fortsätter det uppodlade landskapet utmed Ärrs östra 
strand. Sluttningen är relativt flack i ett annars kraftigt kuperat landskap. 
 
Beskrivning av objektet: Öppen hagmark 4,2 ha. 
Området har en långsmal utsträckning med åkermark i öster och sjön som begränsar i väster. 
Trädskiktet är i större delen av objektet begränsat till en bård av alar utmed sjön samt enstaka 
solitärer av andra trädslag. I höjd med gården finns emellertid en mindre ekhage med nära nog 
slutet trädskikt. Buskskiktet är i stora delar av området framträdande. Till stora delar utgörs 
det av meterhöga stubbskott från al. Marken är till största delen frisk och bitvis ganska stenig. 
Förekommande vegetationstyper är rödvenfriskäng, rödvenhed och högörtfuktäng. 
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Hävd: Området betas med häst. Den norra delen tycks inte ha blivit betad de senaste åren. I 
övrigt är hävden måttlig till god. På den ekonomiska kartan från 1890 anges de mellersta 
delarna som lövträdsbevuxen slåtteräng, medan övrig mark var delvis lövträdsbevuxna 
beteshagar. 
 
Ingrepp och påverkan: Mindre delar av området bär spår av viss kvävegödselpåverkan. 
 
Flora och fauna: Den hävdgynnade floran är mest framträdande på den ohävdade ytan i norr, 
men arterna förekommer i mindre bestånd över hela området. Som exempel kan nämnas 
darrgräs, vildlin, ormrot, jungfrulin, vanlig nattviol, knägräs, stagg och svinrot. 
 
Kulturhistoriska spår och fornminnen: I området finns stenmur, odlingsrösen, äldre åkermark 
samt i norr en gammal sjösättningsramp för båtar. 
 
Befintliga planer och skydd: Området ingår, tillsammans med objektet Ö2, i länets 
naturvårdsplan (objekt 18, klass 2). 
 
Bedömning: Klass 3 
 
 
8. ÖPPEN HAGMARK VID AMNERUD 
 
Landskap: I barrskogsdominerade omgivningar öppnar sig en smal remsa odlad jord kring 
gårdarna vid Amnerud. Landskapet är kuperat. Jordtäcket är i allmänhet tunt och berg går i 
dagen över stora ytor. 
 
Beskrivning av objektet: Öppen hagmark 2 ha. 
Objektet utgörs av en kulle med berg i dagen som omges av betesmarker. Trädskiktet 
begränsas till en liten dunge med framför allt gran och tall på kullens södra del. Till största 
delen saknas trädskiktet, medan buskar växer spritt över hela området. Marken varierar från 
torr till fuktig. Ett flertal vegetationstyper finns representerade. Störst utbredning har 
fårsvingelvarianten av rödvenheden, men även rödvenäng, tuvtåteläng, gräs-lågstarräng samt 
fårsvingeltorräng förekommer. Delar av området är gammal åkermark med trivial flora. 
 
Hävd: Området betas med nöt och häst. Hävden är god, även om örnbräken tycks expandera i 
väster. På den ekonomiska kartan från 1890 anges området som trädbevuxen betesmark. 
 
Flora och fauna: Den hävdgynnade floran är relativt rik. Stagg dominerar vissa ytor. 
Slåttergubbe, kattfot, vanlig nattviol, jungfru Marie nycklar, svinrot och jungfrulin 
förekommer alla i större eller mindre omfattning. Dessutom hittades flera mindre bestånd av 
granspira, en hävdgynnad, hotad art som endast är känd från ett mindre antal lokaler i 
Dalsland. 
 
Kulturhistoriska spår och fornminnen: Äldre åkermark ingår i objektet. 
 
Bedömning: Klass 2. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier: Välhävdat område med lång kontinuitet som utgör ett bra 
exempel på naturlig betesmark, område med hotad art. 
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Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, artrik och representativ flora, god hävd. 
 
 
9. ÖPPEN HAGMARK VID STRÖMSBERG, TÖSSE 
 
Landskap: Kring Tösse kyrka utbreder sig en slätt som till största delen är uppodlad. 
Vilandaån rinner från nordöst och vidare söderut mot Tydjesjön. 
 
Beskrivning av objektet: Öppen hagmark 15,2 ha. 
Betesmarkerna utbreder sig kring och framför allt norr om den meandrande Vilandaån. 
Objektet består till största delen av torra kullar med tunt jordtäcke och spridda träd. I öster 
finns emellertid partier med nästan slutet trädskikt. Buskskiktet är delvis ganska välutvecklat, 
men stora ytor är också helt öppna. Marken varierar i fuktighet från torrt till fuktigt. Ett stort 
antal vegetationstyper finns representerade. Rödvenhed dominerar, följt av rödvenäng, 
tuvtåteläng, blåbär-lingonrished, stagghed, gräs-lågstarräng och hällmarkstorräng. 
 
Hävd: Området betas med nöt och häst. Hävden är i stort sett god, även om mer svagbetade 
partier också ingår. Kullen, liksom områden utmed ån, har varit mer iganväxt men successivt 
röjts. Örnbräken och lövsly breder ut sig över vissa ytor. På 1890 års ekonomiska karta är hela 
området lövträdsbevuxet. Delarna närmast ån hävdades genom slåtter, medan övriga delar var 
betesmark. 
 
Flora och fauna: Den hävdgynnade floran är inte anmärkningsvärt rik, men områdets storlek 
gör att många arter är representerade. Stagg är vanlig, i mindre bestånd återfinns svinrot, 
slåttergubbe, kattfot, knägräs, darrgräs, jungfrulin, vanlig nattviol, jungfru Marie nycklar m m. 
 
Kulturhistoriska spår och fornminnen:  
 
Befintliga planer och skydd: Området ingår i länets naturvårdsplan (objekt 22, klass 3). 
 
Bedömning: Klass 2. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier: Välhävdat område med lång kontinuitet som är ett bra 
exempel på naturlig betesmark. 
 
Stödkriterier: Kontinuitet i hävden, mångformighet (med avseende på vegetationstyper och 
arter), storlek, nuvarande hävd, skönhet. 
 
 
10. TRÄD- OCH BUSKBÄRANDE HAGMARK VID TÖSSE PRÄSTGÅRD 
 
Landskap: Se föregående objekt. 
 
Beskrivning av objektet: Annan träd- och buskbärande hagmark 1,2 ha. 
Objektet består till största delen av en centralt belägen kulle med tunt jordtäcke och berg i 
dagen. Omgivande frisk mark brukas till största delen som åker. I anslutning till kullen finns 
dock en naturlig grässvål med vegetationstyperna rödvenhed, rödvenäng och 
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fårsvingeltorräng. Träden i området är främst granar som står samlade i en dunge. Buskskiktet 
är svagt utvecklat. 
 
Hävd: Området betas och hävden är god. På den ekonomiska kartan från 1890 anges området 
som barrskogsklädd betesmark. 
 
Ingrepp och påverkan: Området mot vägen har till stor del varit åkermark. Floran är något 
störd. 
 
Flora och fauna: Den hävdgynnade floran är representerad av ängsskallra, slåttergubbe, 
svinrot, jungfru Marie nycklar m m. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
 
11. BJÖRKHAGE NORR OM TÖSSE 
 
Landskap: Området är beläget i utkanten av det slättlandskap som beskrivs under objekt 9. 
 
Beskrivning av objektet: Björkhage 1,8 ha. 
Hagen ligger i övergången mellan åker och skog och ansluter till bebyggelse i söder. 
Trädskiktet domineras helt av medelgrov björk som står relativt glest över hela ytan. 
Buskskiktet är ganska svagt utvecklat och domineras av en och nypon. Marken är torr till 
frisk. Berg går i dagen på flera ställen. Dominerande vegetationstyp är rödvengräshed som 
fläckvis övergår i stagghed, gräs-lågstarräng och rödvenäng. 
 
Hävd: Området betas med nöt och är välhävdat. Örnbräken breder ut sig över vissa ytor, fr a 
där trädskiktet är tätt. På den ekonomiska kartan från 1890 anges området som betad lövskog. 
 
Flora och fauna: Den hävdgynnade floran är rik. I goda bestånd återfinns stagg, jungfrulin, 
slåttergubbe och jungfru Marie nycklar. Kattfot och svinrot förekommer i mindre bestånd. 
Dessutom noterades ett par bestånd av granspira, en hotad betesgynnad art som bara är känd 
från ett mindre antal lokaler i Dalsland. 
 
Kulturhistoriska spår och fornminnen: Äldre åkermark ingår i området. 
 
Befintliga planer och skydd: Området ingår i länets naturvårdsplan (objekt 24, klass 3). 
 
Bedömning: Klass 2. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier: Ett välhävdat område med lång kontinuitet som utgör ett bra 
exempel på naturlig betesmark, område med hotad art. 
 
Stödkriterier: Hävdkontinuitet, representativ flora, nuvarande hävd, skönhet. 
 
 
12. ÖPPEN HAGMARK VID SALEBOL 
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Landskap: Sjön Ånimmens västra strand är till största delen skogsklädd eller under 
igenväxning. Kring Salebol och söder ut finns dock ännu hävdade delar av sluttningen. 
Landskapsbilden är mycket tilltalande. 
 
Beskrivning av objektet: Öppen hagmark 1,1 ha. 
Objektet består av en bitvis brant slänt ner mot sjön samt en liten betad strandäng. Trädskiktet 
är sparsamt i branten. Närmare vattnet växer några alar och björkar. Buskskiktet domineras av 
en och nypon men är inte särskilt framträdande. Vegetationen är till största delen av 
torrängstyp, utom nära sjön där stagghed och fuktäng breder ut sig. 
 
Den streckade ytan söder om objektet är under igenväxning med alsly och örnbräken. Hävden 
tycks ha uteblivit några år, men fortfarande finns en stor del av den hävdgynnade floran kvar. 
 
Hävd: Det beskrivna området betas med får och är välhävdat. På den ekonomiska kartan från 
1890 anges området som betesmark, med undantag av ett avsnitt åker centralt i objektet. 
 
Flora och fauna: Bland hävdgynnade växter återfinns kattfot, ängsnejlika, trollsmultron, 
harmynta, vildlin, jungfrulin, vanlig nattviol, ormrot, darrgräs m m. 
 
Kulturhistoriska spår och fornminnen: Delar av området har brukats som åker. 
 
Befintliga planer och skydd: Området ingår som en del av objekt 37 (klass 3) i länets 
naturvårdsplan. 
 
Bedömning: Klass 2 
 
13. BLANDLÖVHAGE VID KÄNSBYN 
 
Landskap: Sjön Ånimmens västra strand är till största delen skogsklädd eller under 
igenväxning. Kring Salebol och söder ut finns dock ännu hävdade delar av sluttningen. 
Landskapsbilden är mycket tilltalande. 
 
Beskrivning av objektet: Blandlövhage 5,8 ha. 
Mellan vägen och sjön Ånimmen omväxlar höjdryggar och långsmala åkrar. Området nära 
sjön består till stor del av betade marker med tunt eller inget jordtäcke. Trädskiktet domineras 
av olika lövträd och varierar från helt slutet till öppna områden med enstaka solitärer. 
Buskarna utgörs främst av en samt unga, betestuktade barrträd och hassel. Marken är överlag 
torr och bevuxen med en tämligen artfattig rödvengräshed. Vid något friskare förhållanden 
uppträder små ytor ljunghed med visst inslag av stagg och blåtåtel. Även små ytor av 
rödvenäng förekommer. 
 
Hävd: Området betas med får och hävden är god. De 25-50 procent av området som idag har 
ett i stort sett slutet trädskikt tycks dock ha varit öppnare. På den ekonomiska kartan från 1890 
anges området som lövskog. 
 
Flora och fauna: Bland de hävdgynnade arter som förekommer kan nämnas stagg, darrgräs, 
jungfrulin, brudsporre (fåtal ex), vanlig nattviol, kattfot, brudbröd, s:t Pers nycklar och 
backnejlika. 
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Befintliga planer och skydd: Liksom föregående område ingår detta i länets naturvårdsplan 
(objekt 37, klass 3). 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
 
14. HAGMARK VID HÄNGELE 
 
Landskap: Kring Hängele utbreder sig ett småkuperat odlingslandskap med skogklädda kullar 
och uppodlade dalgångar. 
 
Beskrivning av objektet: Annan träd- och buskbärande hagmark 1,2 ha. Öppen hagmark 1 ha. 
Delobjekt 1 sluttar åt söder. Den norra delen består av torr mark med tunt jordtäcke och tätt 
trädskikt. Detta glesnar samtidigt som marken blir friskare åt söder. Enbuskar dominerar 
buskskiktet. Förekommande vegetationstyper är främst rödvenhed, men även 
fårsvingeltorräng och en gräshed med relativt stort stagginslag. 
Delobjekt 2 är en höjd med betydligt glesare trädskikt. Marken är till största delen torr med 
berg i dagen, men en gammal åker på frisk grund samt en damm med omgivande fuktig mark 
ingår också. Rödvenäng och rödvenhed är dominerande vegetationstyper. 
 
Hävd: Båda delobjekten betas och är måttligt hävdade. En viss igenväxning pågår med lövsly 
och örnbräken. På den ekonomiska kartan från 1890 anges området som lövträdsbevuxen 
betesmark. 
 
Flora och fauna: Den hävdgynnade floran är rikt representerad i delobjekt 1. Här förekommer 
bl a slåttergubbe, svinrot, kattfot, ormrot, jungfrulin, ängsskallra, vanlig nattviol, stagg m m. I 
delobjekt 2 finns endast mindre bestånd av  stagg, ängsnejlika och ängsskallra. 
 
Kulturhistoriska spår och fornminnen: I delobjekt 2 finns odlingsrösen och äldre åkermark. 
 
Bedömning: Klass 3. 
 
 
15. HAGMARK VID SKÄLLEBYN 
 
Landskap: Kring Hängele utbreder sig ett småkuperat odlingslandskap med skogklädda kullar 
och uppodlade dalgångar. 
 
Beskrivning av objektet: Annan träd- och buskbärande hagmark 0,8 ha. 
Området består av en höjdrygg med stora ytor berg i dagen. I sänkor, där jordtäcket är 
tjockare, syns spår av äldre åkermark. Trädskiktet är glest och jämnt fördelat över hela ytan. 
Björk dominerar, följt av tall och rönn. I det relativt glesa buskskiktet återfinns en och nypon. 
Den vanligaste vegetationstypen är rödvenhed. Även rödvenfriskäng och fårsvingeltorräng 
förekommer. 
 
Hävd: Området betas med häst och ungnöt. Hävden är god. På den ekonomiska kartan från 
1890 anges området som öppen betesmark. 
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Flora och fauna: Den hävdgynnade floran är relativt artfattig. Bland förekommande arter kan 
nämnas stagg och ängsnejlika. 
 
Kulturhistoriska spår och fornminnen: Äldre åkermark ingår i området. 
 
Bedömning: Klass 3. 



 

 

 

54

Beskrivning av övriga objekt i Åmåls kommun 
 
 
Ö1 Fagerhult. Ospecificerad naturtyp 0,5 ha. En liten betesmark med små avsnitt naturlig 
grässvål där floran är rik. Kattfot, jungfrulin, slåttergubbe och stagg förekommer. 
 
Ö2 Kristinedal, Fröskog. Ekhage 2,5 ha. En fårbetad, nyligen röjd ekhage som saknar egentlig 
grässvål. Bärris och hällar täcker marken. Tilltalande landskapsbild. 
 
Ö3 Västra Sjögarmaden, Tydjesjön. Sötvattenstrandäng 7 ha. Utmed sjöns västra strand finns 
ett avsnitt som ännu betas. Området består till stor del av gammal åkermark som successivt 
håller på att få en mer naturlig betesflora. Veketåg och kruståtel täcker stora ytor. 
 
Ö4 Ånimskogs gård. Blandlövhage 2 ha. Kring gården finns igenväxta ek- och blandlövhagar 
omväxlande med åkrar och fragment av naturlig fodermark. På dessa små ytor är floran 
intressant. Området bör kunna restaureras. 
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Bilaga 4. Artlista (urval av intressantare arter) 
 
Namnen följer Krok-Almquist Svensk flora 26 uppl. 1984 
 
kattfot Antennaria dioica 
jungfrulin Polygala vulgaris 
darrgräs Briza media 
ormrot Polygonum viviparum 
prästkrage Leucanthemum vulgare 
stagg Nardus stricta 
svinrot Scorzonera humilis 
smörbollar Trollius europeus 
slåttergubbe Arnica montana 
mandelblomma Saxifraga granulata 
blåsuga Ajuga pyramidalis 
ängsvädd Succisa pratensis 
jungfru-Marie nycklar Dactylorhiza maculata 
stor blåklocka Campanula persicifolia 
liten blåklocka Campanula rotundifolia 
klasefibbla Crepis praemorsa 
brudbröd Filipendula vulgaris 
nattviol Platanthera bifolia 
rödklint Centaurea jacea 
knägräs Danthonia decumbens 
ängsskallra Rhinanthus minor 
blodnäva Geranium sanguineum 
trollsmultron Potentilla rupestris 
vildlin Linum catharticum 
backnejlika Dianthus deltoides 
granspira Pedicularis sylvatica 
höskallra Rhinanthus serotinus 
kungsmynta Origanum vulgare 
slåtterfibbla Hypochoeris maculata 
småfingerört Potentilla tabernaemontani 
st Pers nycklar Orchis mascula 
brudsporre Gymnadenia conopsea 
grönvit nattviol Platanthera chlorantha 
parkgröe Poa chaixii 
vitfryle Luzula luzuloides 
fältgentiana Gentianella campestris 
loppstarr Carex pulicaris 
harmynta Satureia acinos 
revfibbla Hieracium auricula 
sommarfibbla Leontodon hispidus 
gullviva Primula veris 
bockrot Pimpinella saxifraga 
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Bilaga 5. Översiktkartor med förteckning över beskrivna objekt 
 
Förteckning över objekt i Vänersborgs kommun 
 
1. ÖPPEN HAGMARK VID RUD 
2. STRANDÄNGAR VID NORRA DELEN AV ÖSTRA HÄSTEFJORDEN  
3. BLANDLÖVHAGAR VID DEREVIKEN  
4. LITEN BETESHAGE VID RISÖ  
5. STRANDÄNGAR VID SÖRVIK  
6. HAGMARK VID KUNGETORP  
7. BETESMARKER VID RUDET  
8. BETESMARKER VID RAMNERED OCH LUNDEN  
9. BETESHAGAR NORR OM GRUNNEBO  
10. HAGMARK VID FRISTORP  
11. BETESMARKER I VÄSTRA TUNHEM  
12. HAGMARK VID FAGERHULT  
13. ÄNGS- OCH HAGMARK VID NYGÅRD  
14. ÖPPEN HAGMARK VID LÅNGEDALEN  
15. ÖPPEN HAGMARK VID TROHULT  
16. BETESMARKER VID SKOGEN 
 
Övriga objekt 
 
Ö1. Hultet, Västra Bleken 
Ö2. Bollerud  
Ö3. Nedre Bön 
Ö4. Sjöbotten 
Ö5. Torpane 
Ö6. Murängen, Lövås 
Ö7. Tjärtakan 
Ö8. Laxfisket 
Ö9. Södra Binäs 
Ö10. Gunnarsberg 
Ö11. Södra Timmervik 
Ö12. Fagervik 
Ö13. Kyrkoby 
Ö14. Härstad 
Ö15. Grinnsjö 
Ö16. Ekelund  
Ö17. Grå Lagg 
Ö18. Bockegården 
Ö19. Ekebacken 
Ö20. Vänersnäs 
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Förteckning över objekt i Melleruds kommun 
 
1. BLANDLÖVHAGAR VID GÄRDET, RÄNSLIDEN 
2. BLANDLÖVHAGAR VID BENEBO  
3. ÄNGS- OCH HAGMARKER VID RYD  
4. HAGMARKEN VID RÖNNINGEN  
5. BETESMARK VID KÄRR  
6. LANDSKAP VID SVANKILA 
7. BLANDLÖVHAGE VID FRAMNÄS 
8. HAGMARK VID KLÄPPENÄS  
9. HAGMARK VID FAMSHED-KÄLLSVIKEN  
10. EKHAGE VID SÖDRA BÄCKEBOL  
11. BLANDLÖVHAGAR VID HÄLLAN-KARLSLUND  
12. BLANDLÖVHAGE VID EKHOLMEN 
13. HAGMARKER KRING OSTEVATTEN 
14. BLANDLÖVHAGE VID BODANE  
15. HAGMARK VID ORS PRÄSTGÅRD  
16. ÖPPEN HAGMARK VID ASSAREBYN-ORNÄS-BÖN 
 
Övriga objekt 
 
Ö1. Sörgården, Teåker 
Ö2. Tångebo 
Ö3. Kabbo 
Ö4. Backa 
Ö5. Vedbyholm 
Ö6. Högsbyn-Blikserud 
Ö7. Åsnebyn 
Ö8. Vrångebäck 
Ö9. Betesmarker mellan Hällebäck och Västergården 
Ö10. Åtorp 
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Förteckning objekt i Åmåls kommun 
 
1. SLÅTTERÄNG VID STRAND, EDSLESKOG 
2. SLÅTTERÄNG VID HEMBYGDSGÅRDEN PETERSBURG  
3. SLÅTTERFRAGMENT VID MOSSTAKAN  
4. SLÅTTERÄNG VID VARSRUD  
5. BRÄCKE ÄNGAR  
6. HACKESLÅTT VID GRIMSHEDEN, FENGERSFORS  
7. ÖPPEN HAGMARK VID LILLA STRAND, FRÖSKOG  
8. ÖPPEN HAGMARK VID AMNERUD  
9. ÖPPEN HAGMARK VID STRÖMSBERG, TÖSSE  
10. TRÄD- OCH BUSKBÄRANDE HAGMARK VID TÖSSE PRÄSTGÅRD  
11. BJÖRKHAGE NORR OM TÖSSE  
12. ÖPPEN HAGMARK VID SALEBOL  
13. BLANDLÖVHAGE VID KÄNSBYN  
14. HAGMARK VID HÄNGELE  
15. HAGMARK VID SKÄLLEBYN 
 
Övriga objekt 
 
Ö1 Fagerhult  
Ö2 Kristinedal, Fröskog  
Ö3 Västra Sjögarmaden, Tydjesjön  
Ö4 Ånimskogs gård 


