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Nya och förändrade brukningsformer har medfört minskad variation mångfald 
i jordbrukslandskapet. Naturliga ängs- och hagmarker har blivit allt ovanligare. 
 
Som ett led i arbetet mot utarmning av landskap, biotoper, flora och fauna star- 
tade naturvårdsverket under 1985 projektet ”Ängs- och hagmark”. Projektet be- 
räknas pågå till 1990. 
 
Föreliggande inventering har i stora drag utförts enligt naturvårdsverkets hand- 
bok för inventering av ängs- och hagmarker. Den utgör den första systematiska 
inventeringen från naturvårdssynpunkt av ängs- och hagmarker i Gullspångs 
kommun. 
 
Den samlade kunskapen om ängs- och hagmarker i länet som helhet är bristfäl- 
lig. Bedömningar av naturvärden m.m. samt klassificering baseras därför huvud- 
sakligen på förhållandena enbart i kommunen och är således inte länsövergrip- 
ande. 
 
Inventeringen har utförts av Karin Nielsen på uppdrag av länsstyrelsen för att 
få fram underlag för bl.a. naturvårdshänsyn, landskapsvård stöd för fortsatt hävd 
samt fysisk planering. 
 
Inventeringen har finansierats med medel från kommunen, naturvårdsverket och 
länsstyrelsen Endast en begränsad upplaga har tryckts upp. 
 
Författaren är Själv ansvarig för inventeringens innehåll, varför detta ej kan åbe- 
ropas som representerande länsstyrelsens ståndpunkt. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 BAKGRUND 
 
Det jordbrukslandskap som tog form under sen järnålder kom i sina huvuddrag att 
leva kvar fram till skiftesreformerna på 1700 och 1800-talen. Lantbruket var base- 
rat på fodermarker. För att göda de små åkrarna fanns stora arealer slåtter- och be- 
tesmark som födde djuren som i sin tur gav gödsel. Därav kommer det gamla tale- 
sättet ”Äng är åkers moder”. De s.k. naturliga fodermarkerna har hävdats under 
lång tid och utan påverkan av gödsling eller andra ingrepp. De hyser därför en art- 
rik, hävdgynnad eller hävdberoende flora. Den ekologiska variationen är stor, allti- 
från torrbackar till strandängar. 
 
Detta gamla kulturlandskap har nu till stor del bytt skepnad. Genom lantbrukets för- 
ändring det senaste århundradet har 1800-talets fodermarks landskap förbytts i ett 
åkermarkslandskap och ett skogsbrukslandskap. Konstgödning, insådd, dikning, 
sjösänkning och jordbrukets allmänna mekanisering har katastrofalt minskat area- 
len naturlig fodermark till en bråkdel av vad den var. Inte minst senare tiders stora 
nedläggningar av jordbruksmark och minskning av antalet kreatur har bidragit till 
detta. Naturliga fodermarker är idag en hotad naturresurs. 
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1.2 SYFTET MED INVENTERINGEN 
 
Naturvårdsverket har angett ”utarmningen av landskap, biotoper, flora och fauna” 
som ett av fem miljöproblem som kommer att dominera miljöarbetet under resten 
av 1980-talet. Hösten 1985 startades därför projektet ”ängs- och hagmark” med 
syfte att kartlägga förekomsten av naturliga fodermarker i Sverige. En riksomfatt- 
ande systematisk inventering ska ge underlag för 
 
─ kommande planering 
─ styrning av medel till ”Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet” (NOLA) och 
 AMS-medel 
─ tillämpning av regler i jordbrukets skötsellag, skogsvårdslagen och naturvårds- 
 Lagen 
─ att följa utvecklingen av naturresursen naturliga slåtter- och betesmarker. 
 
Inventeringsarbetet startades våren 1987 i ett 10-tal län, bl.a. Skaraborgs. Medel 
kommer från naturvårdsverket, länsstyrelsen och bidragande kommuner. Gull- 
spångs kommun är en av de första som har blivit inventerade. Då kunskapen om 
ängs- och hagmarkerna i länet som helhet är dålig, baseras bedömningar av natur- 
värdena i första hand på förhållandena enbart i Gullspångs kommun. 
 
 
2. GULLSPÅNGS KOMMUN 
 
2.1 ALLMÄNT 
 
Gullspångs kommun ligger i norra Skaraborgs län, på gränsen till Värmlands och 
Örebro län. Av kommunens tre socknar; Amnehärad, Hova och Södra Råda, tillhör 
den sistnämnda landskapet Värmland. Det finns två centralorter i kommunen; Gull- 
spång och Nova. Gård-sjö, Otterbäcken och Skagersvik är mindre tätorter. 
 
Med sina 359 km2 och 6.307 invånare hör Gullspångs kommun till de mindre i lä- 
Net. Kommunen har glesbygdsprägel och problem med utflyttning. 
 
Landskapet präglas av skog och vatten. Kommunen ligger inklämd mellan Tivedens 
storskogar i öster, Vänerns strand i väster och två av länets största sjöar; Skagern 
och Unden, i nordost och sydost. 
 
 
2.2 TOPOGRAFI OCH GEOLOGI 
 
2.1.1 Naturgeografi 
 
Naturgeografiskt tillhör kommunen två regioner. Den västra delen hör till ”Göta- 
lands centrala slättbygder” eller den s.k. Vänerslätten, den östra till ”Skogsland- 
skapet i Tiveden-Tylöskogen Kolmården”. 
 
Topografins huvuddrag bestäms av berggrunden. Slättkaraktären i de västra delar- 
na beror av en jämn, nederoderad urbergsyta; det s.k. subkambriska peneplanet. 
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Ett annat huvuddrag är de stora förkastningarna. En stor sådan löper längs Väner- 
stranden söder om Otterbäcken, förbi Gullspång och vidare utefter Gullspångsäl- 
vens och Kolstrandsvikens östra strand Väster om förkastningen är landskapet 
flackt och låglänt sällan över 60 meter över havet, Berg- grunden är ofta blottad. 
Även längs Skagerns västra strand löper en förkastning. Höjden över havet mel- 
lan de båda förkastningarna är sällan över 100 meter. 
 
I de östra delarna är berggrunden full av sprickor. Terrängen är därför mer kupe- 
rad och sprickdalsbetonad. De sedimentfyllda dalarna löper i nord-sydlig riktning. 
Exempel på en sådan sprickdal år Åsebolet vid Unden. 
 
2.2.2 Berggrund 
 
Berggrunden domineras av sura och svårvittrade bergarter. Övervägande delen är 
röda gnejser som ingår i det sydvästsvenska urbergsområdet. I Undengnejsforma- 
tionen kring Unden finns grå gnejser. Graniter förekommer på vardera sidan om 
Åråsviken, på Storön, vid Spåsjön och vid Skagerns södra del. Basiska bergarter, 
Bl.a. diabas och diorit finns fläckvis på mindre områden, bl.a. vid Otterbäcken, 
Haddån, Nunnestad, Torpa, Hova och Väggetorp. I några granithällar vid Sörön 
och Sanden intill Vänern finns gångar med underkambrisk sandsten. Sydväst om 
Gudhammarsviken finns en plats med Visingsöseriens speciella sandsten. 
 
2.2.3 Lösa avlagringar 
 
Detaljerna i topografin bestäms av landisens eroderande verksamhet och de lösa 
avlagringar som då bildats. Den dominerande jordarten i kommunen är en grusig 
morän. Sand och lera finns främst kring Amnehärad och Gullspång, längs med 
viken Noret och ned mot Spåsjön, vid Skagerns sydända och kring Hovaån. Post- 
glacial svämsand och svämlera finns vid Hovaåns utflöde i Skagern och utmed 
Gullspångsälvens väststrand. 
 
I och kring Åråsviken finns ett av landets bästa exempel på ändmoräner. Inom ett 
3.000 ha stort område höjer sig moränryggar över den plana bottnen och bildar o- 
taliga större och mindre, långsträckta öar i nordväst-sydostlig riktning. Åråsviken 
är en av Vänerns bästa fågellokaler, både för häckfågel och flyttfågel. 
 
Den största rullstensåsen inom kommunen är Lokaåsen, som går fram söder om 
Hova, den s.k. Getryggen. Den kan följas från Västmanland ned hot Hökensås i 
Västergötland. Mindre åskullar finns vid Nunnestad och Gunnarstorp. 
 
 
2.3 VATTEN 
 
Vänerstranden, de oligotrofa sjöarna Skagern och Unden, Gullspångsälven, Hova- 
ån och några mindre sjöar gör vattnet till ett viktigt inslag i kommunens landskaps- 
bild. Sammanlagt 12 % av kommunens totala yta är vatten. 
 
Unden har ett mycket rent vatten och är skyddad mot utsläpp enligt 8 miljöskydds- 
Lagen. Den korta Gullspångsälven, mellan Skagern och Vänern, är ett av Vänerns 
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viktigaste tillflöden. Åråsforsarna är den enda naturliga lekplatsen för Gullspångs- 
laxen och Gullspångsöringen. De unika laxfiskarna anses vara världens mest snabb- 
växande. Innan Gullspångsälven byggdes ut fanns starkare stammar som hade lek- 
platser längre upp i älven. 
 
Hovaån rinner upp vid Älgarås och mynnar ut i Gudhammarsviken i Skagern. Ån 
har gradvis eroderat sig ned i Hovaslättens sediment och bildar nu ett välutvecklat 
meandermönster, med meandersjöar och erosionsrester. Dalgången saknar motsva- 
righet i norra delen av länet. Ån är idag starkt förorenad av hushålls- och industri- 
utsläpp och av näringsläckage från jordbruket. 
 
 
2.4 FLORA OCH VEGETATION 
 
”Denna glest befolkade och övervägande rätt magra bygd har tydligen aldrig utöv- 
at någon attraktion på vårt lands botanister, ja icke ens på provinsens egna. Naturen 
eller kanske riktigare växtligheten utmed färdvägarna - den resande må nu begagna 
sig av stambanan eller landsvägen - är väl också vid första påseende alls icke av den 
beskaffenhet att den lockar till botaniska exkursioner”, Så uttryckte sig botanisten 
J.A.O. Skårman 1924 i uppsatsen ”Bidrag till nordöstra Västergötlands Flora”. 
 
Vegetationen och floran är, mycket riktigt, på grund av de sura och nåringsfattiga 
berg- och jordarterna, ofta trivial och artfattig. Riktigt så illa som Skårmans inled- 
ning antyder är det dock inte. Något som han också själv bevisade genom de många 
intressanta fynd han gjorde under de flitiga cykelexkursioner somrarna 1915-1924, 
som ligger till grund för uppsatsen. 
 
Gullspångs kommun ligger i norra delen av den boreonemorala vegetationszonen, 
på gränsen till den boreala zonen. I kommunen finns arter med både västlig, östlig, 
nordlig och sydlig huvudutbredning. Anmärkningsvärt är inslaget av flera nordliga 
arter, bl.a. klotstarr, dytåg, grönvide och gråal. Gråal växer i den nordligaste delen 
av Hovaåns dalgång. 
 
Landskapet domineras av stora barrskogsområden (90 % av skogsarealen). Barr- 
skogen utgörs oftast av blandskog. 
 
De vanligaste lövträden är björk och asp. Ädla lövträd är ganska sällsynta. De finns 
mest i närheten av Vänern och Skagern, som relikter av tidigare lövängsområden och 
ofta i anslutning till grönstensförekomster. De största sammanhängande lövskogspar- 
tierna finns vid Delebäck och Ribbingsfors. Längs Hovaån och vid andra fuktiga 
ställen finns större bestånd av klibba. 
 
I barrskogen finns flera myrar alltifrån nästan kala högmossar till helt trädbevuxna 
myrar. Bland dessa kan nämnas Valmossen, en till stor del orörd högmosse. Med sitt 
läge, i skogsmarkerna mellan Almehärad och Hova, är den förmodligen landets syd- 
ligaste myr av typisk nordsvensk karaktär. Skog och myrar utgör tillsammans 74 % 
av landarealen. 
 
Andra intressanta våtmarker är Skagerns smala vassvik Noret, Gudhammarsviken 
vid Hovaåns utlopp samt Åråsviken, De är alla viktiga fågel lokaler. 
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Större sammanhängande kulturpräglade marker inskränker sig till sedimentmarker- 
na på Hovaslätten, kring Amnehärad och i Södra Råda. Naturliga slåtter- och betes- 
marker är relativt ovanliga. 
 
 
2.5 LANTBRUK 
 
Kommunens västra del ingår i den agrara kulturlandskapsregionen ”Västergötlands 
slätt och odlingsbygder”. Den östra tillhör ”Mellansvenska skogsbygderna”. Mot- 
svarande produktionsområden är Götalands norra slättbygder och Mellersta Sveri- 
ges skogsbygder. 
 
Gullspångs kommun tillhör inte de storproducerande jordbruksområdena i länet, 
19 % av landarealen är uppodlad, företrädesvis sand- och lerslätterna kring Amne- 
härad, Södra Råda och Hova. Mindre odlingsytor finns insprängda här och var kring 
gårdar och byar i skogsbygden. Avkastningen är lägre än länsmedeltalet, Gullspångs 
kommun pekas, av Lantbrukets utredningsinstitut (LUI), ut som en av två kommuner 
i länet där 30 - 39 % av åkermarken skulle kunna tas ur bruk till följd av en tänkt 
nedläggning av 340.000 ha åkermark fram till 1990. Jämfört med länet i övrigt har 
kommunen en låg betesdjurstäthet. 1976-85 minskade antalet kor med 25 %. Betes- 
marker utgör idag endast 2,5 % av landarealen. 
 
Dessa faktorer tillsammans med jordbrukets allmänna rationalisering och effektivise- 
ring gör naturliga fodermarker sällsynta i Gullspångs kommun. 
 
1980 var det sista år lantbruksstatistiken skilde på ”Kultiverad betesmark” och ”an- 
nan gräsbärande mark”. 1976 fanns 550 ha annan gräsbärande mark i kommunen 
(lantbruksräkningen 1976) det kan jämföras med 2.985 ha 1927 (jordbruksräkningen 
1927). 
 
Mera om kommunens fodermarker står under rubriken ”Resultat och diskussion”. 
 
 
2.6 KULTURHISTORIA 
 
Stora delar av Gullspångs kommun koloniserades relativt sent. Jämfört med länets 
fornhistoriska centra nere i kambrosilurbygden är kommunen fattig på fornlämnin- 
gar. Trots allt finns ändå en del intressanta fynd som berättar om områdets fornhis- 
toria. Nyligen upptäcktes kommunens äldsta spår av kulturpåverkan; en boplats från 
sen jägarstenålder (5000-3000 fKr), vid Skagersvik vid sjön Skagern. Det var vid 
denna tid som Skaraborg befolkades på allvar. Lämningar från brons- och järnålder; 
rösen, stensättningar, domarringar och resta stenar finns på flera ställen bl.a. i Södra 
Råda, vid Gullspångsälvens mynning och söder om Skagern. 
 
Bygden har sedan gammalt präglats av två centra som egentligen haft ganska lite 
med varandra att göra. Gullspång har vuxit upp kring fisket och vattenkraften i äl- 
ven. På 1600-talet blev orten gränstullplats mellan Värmland och Västergötland. 
På senare tid har järnväg och industrietableringar haft stor betydelse. Hova har 
varit, och är, en viktig vägknut och handelsplats på slättbygden söder om Skagern. 
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Byn var en viktig sista utpost norrut före storskogarna Tiveden, som skilde Swea 
och Gothaland åt. Under medeltiden fanns gästgiveri och skjutsstation i Hova. Lik- 
som Gullspång blev Hova gränstullplats på 1600-talet. 1275 stod ett. Historiskt 
slag i Hova. Birger Jarls söner Erik och Magnus besegrade då kung Valdemar. 
Magnus blev kung och fick senare tillnamnet ”Ladulås”. 
 
I Södra Råda finns en av landets märkligaste kyrkor. Den byggdes på 1200-talet av 
spånklätt timmer. På kyrkans innertak och väggar finns unika målningar från så ti- 
digt som 1323 och framåt. 
 
 
3. DEFINITIONER 
 
3.1 FODERMARK 
 
Ett stort antal benämningar på bondens marker för foderfångst, d.v.s. slätter, bete 
och lövtäkt, florerar. Begreppsförvirring är inte ovanligt. 
 
Följande begrepp används i inventeringen. 
 
Naturlig fodermark är en övergripande term för naturlig slåtter mark och naturlig 
betesmark. 
 
Med naturlig fodermark menas ”mark, som sedan lång tid tillbaka och i mer eller 
mindre obruten följd, använts som slätter och/ eller betesmark, och inte utsatts för 
mer avancerade, sentida ingrepp i markförbättrande syfte”. Exempel på sådana åt- 
gärder är enklare markbearbetning, insådd, kalkning, gödsling och dikning. Kväve- 
gödsling är förmodligen den bästa skiljande faktorn. Fodermark som utsatts för des- 
sa ingrepp, men utan att vara åkermark, kallas kultiverad fodermark. Begreppen na- 
turlig och kultiverad fodermark ansluter till lantbruksstatistikens definitioner. I och 
med vallodlingens införande, d.v.s. anläggning av slåtter-, frö- och betesvall på åker- 
mark har vi fått ytterligare en term; odlad fodermark. 
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Det gamla begreppet äng användes förr där det bedrevs ängsbruk för produktion av 
vinterfoder. En modern användning är som ett botaniskt/ekologiskt begrepp i bety- 
delsen överordnad vegetationstyp i det s.k. seriesystemet, karakteriserad av örtrike- 
dom och frånvaro av ris. De välkända termerna torräng, friskäng och fuktäng här- 
rör från detta begrepp. Ordet hage betyder dels hägnad, dels hagmark, d v s betes- 
mark. Äng och ängsmark respektive hage och hagmark används som synonymer 
till naturlig slåttermark respektive naturlig betesmark. 
 
Begreppen inäga och utmark förtjänar också att förklaras. I det gamla kulturland- 
skapet delades marken in i inägor, med åker och äng, och utmark där djuren beta- 
de. Inägan låg i anslutning till byn och hägnades mot de friströvande djuren på ut- 
marken. Utmarken bestod av skog och s.k. hagskog; en grässvålstäckt mark med 
träd- och buskbestånd av växlande slutenhet, format av svedjning och bete. Min- 
dre beteshagar, för de djur man behövde tillgängliga, fanns vanligtvis i inägan, 
liksom mindre hägnade åkrar och ängar på utmarken. 
 
 
3.2 NATURTYPER 
 
Ett stort antal naturtyper ryms inom de båda markslagen slåtter- och betesmark. 
Endast de som finns inom kommunen beskrivs här. 
 
3.2.1 Naturliga slåttermarker 
 
Slåtter företogs i det äldre odlingslandskapet överallt där intressant foder för hus- 
djuren kunde skördas. Allt från fastmarkens hårdvallsängar till sjöarnas fräken- 
och vassområden slogs. Till skillnad från dagens slåtter slogs gräset vid en ganska 
sen tidpunkt, vanligen under senare hälften av juli till början av augusti. Detta för 
att ge större hömängd och för att växterna skulle hinna blomma och fröa v sig före 
skörden. En stor del av de ursprungliga slåttermarkerna har idag odlats upp eller 
överförts till betesmark. 
 
3.2.1.1 Hårdvallsängar 
 
Ängar främst på torr eller frisk mark, ofta på grovt minerogent underlag. Hårdvalls- 
ängarna är en av vårt lands artrikaste naturtyper. 
 
Hackslått 
En hårdvallsäng på ofta ytblockig, kuperad eller sluttande moränmark Denna typ av 
årig år vanligtvis uppsplittrad på små arealer, ofta fördelade på smala renar mellan åk- 
rar, runt rösen, utefter gärdesgårdar, vägar och diken och mellan åker och skog. Rik 
kärlväxt- och svampflora. 
 
Annan hårdvall 
Slåttermark på fastmarksunderlag ej hänförbar till hackslått eller träd- och buskbäran- 
de äng. 
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3.2.1.2 Fukt- och våtmarker 
 
Översilning och översvämning gödslar marken och ger en hög produktion. Männi- 
skan började tidigt utnyttja dessa marker för skörd av vinterfoder. Med tiden lärde 
vi oss åstadkomma denna gödningseffekt på konstgjord väg genom dämningar och 
sildiken. 
 
Sötvattenstrandäng 
Omfattar området mellan hög- och lågvattengränserna på flacka finsedimentstränder 
längs sjöar och vattendrag. Underlaget kan vara minerogent eller organogent. Slåtter 
på dessa marktyper är idag ytterst sällsynt, om de hävdas sker det oftast genom bete. 
Hävdade strandängar är ypperliga fågellokaler. Mad är en syd- och mellansvensk be- 
nämning på hävdade sötvattenstrandängar. 
 
3.2.2 Naturliga betesmarker 
 
Äldre tiders betesbruk var i stor utsträckning bundet till utmarker, vilka utnyttjades 
gemensamt av bönderna i en by. Idag sker betet inom hägn och gränsen mellan in- 
äga och utmark är mycket svår att urskilja. 
 
3.2.2.1 Hagmarker 
 
Inhägnade betesmarker har ofta stor variation i topografi, geologi och hydrologi. Mark- 
användningshistorien kan vara mycket skiftande, ofta med byte av hävdform, Ädellöv- 
hagar har t ex i många fall varit slåttermark. I de flesta hagmarker förekommer träd och 
buskar, Träden är ofta grova, spärrgreniga solitärer med breda kronor. I buskskiktet är 
en och beväpnade lövbuskar (t.ex. nypon och hagtorn) typiska. Om trädskiktets täck- 
ningsgrad är under 25 % räknas marken som öppen hagmark/ betesmark. Är den mel- 
lan 25 och 75 % räknas marken som trädbevuxen hagmark och över 75 % som skogs- 
mark. Träd- och buskskiktets sammansättning och struktur har i hög grad styrts av bon- 
dens åtgärder. Fältskiktet uppvisar stor variation med många vegetationstyper och arter. 
I hagmarkerna finns ofta spår av äldre markanvändning, t.ex. odlingsrösen, hägnader, 
hålvägar och ryggade åkrar. 
 
Öppen betesmark 
Ett långvarigt betestryck i kombination med avverkning och röjning har skapat en öp- 
pen betesmark. Enstaka träd och buskar kan förekomma. 
 
Ekhage 
Ek är det dominerande tradslaget. Finns på både magrare och bättre marker, i torra till 
friska, ibland fuktiga förhållanden. 
 
Björkhage 
Hagar med björk, som enda eller dominerande trädslag är karakteristiska på relativt 
mager och grov mark. Vanlig på ytblockig moränmark av torr till frisk typ, men finns 
även på fuktig och finkornig mark. 
 
Blandlövhage 
Övriga lövträdspräglade hagmarker tillhör denna typ, såväl ädellövhagmarker som 
”triviallöv” hagmarker. 
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Annan träd- och buskbärande hagmark 
Hit räknas träd- och buskbärande betesmark, som inte kan hänföras till någon av de 
övriga typerna. Som exempel kan nämnas barrträdsdominerad betesmark. 
 
 
3.3 VEGETATIONSTYP 
 
Vid angivandet av vegetationstyper har, för alla utom fyra, Nordiska ministerrådets 
”Vegetationstypa I Norden” använts. Se denna för närmare definitioner. De fyra öv- 
riga vegetationstyperna har tillkommit som en komplettering till ”Vegetationstyper 
i Norden”. Örtrik friskäng och svinrotäng har definierats av naturvårdsverket för 
ängs- och hagmarksinventeringen hela landet. Tågäng och jättegröelågvass defini- 
erades vid ängs- och hagmarks-, respektive våtmarksinventering i Skaraborgs län. 
De används tills vidare inom länet. 
 
3.3.1 Rished 
 
Ljunghed 
Öppen rished, ibland med enbuskar. Beroende av bete och bränning (eller annan be- 
arbetning). 
 
Blåbärs-lingonhed 
Torra, ofta svagbetade partier av björk/ekhagar vanligtvis på ytblockig moränmark. 
 
3.3.2 Gräshed 
 
Rödvenhed 
Hårt betad gräsmark på torr, osorterad jord. Står ljungheden nära. 
 
Stagghed 
Lågvuxen, småtuvig, frisk till fuktig gräsmark. Ofta med fläckar av ljung och klock- 
ljung. 
 
3.3.3 Torräng 
 
Fårsvingeltorräng 
Lågvuxen, örtrik gräsmark. Torr, på något djupare jord än föregående. Bildar ofta 
”tonsurer” omkring hällmarksöar och övergår ofta i följande samhälle. 
 
Örtrik ängshavretorräng 
Relativt högvuxen och mycket artrik gräsmark på mer eller mindre kalkrikt under- 
lag. 
 
3.3.4 Friskäng 
 
Rödvenäng 
Lågvuxen, frisk gräsmark, vanligtvis under glest stående träd och buskar. Mycket 
vanlig, betesberoende vegetationstyp i hela landet. 
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Skogsnäväng 
Tämligen högvuxen, örtrik gräsmark på friska jordar. 
 
Örtrik friskäng 
Relativt lågvuxen, friskt örtrik gräsmark, vanligtvis betad före detta slåttermark, som 
ofta haft ett långvarigt förflutet som svinrotäng. Stor artrikedom, där ingen art kan 
sägas vara dominerande. På välbetad mark spelar särskilt svinroten en i jämförelse 
med svinrotängen, blygsam roll. 
 
Svinrotäng 
Svinrotdominerad slåtteräng som har haft stor utbredning i äldre tider. Större mängd- 
förekomster även av andra slåttergynnade arter än svinrot, men mindre mängd av be- 
tesgynnade arter i jämförelse med den örtrika friskängen. (Obs. Denna vegetationstyp 
kan uppträda även på nötkreatursbetad mark med sent betespåsläpp). 
 
3.3.5 Fuktäng 
 
Tuvtåteläng 
Tuvig gräsmark som vid upphörande bete övergår i högörtäng. Mellan tuvorna ofta 
snaggbetad mark. 
 
Högörtäng 
Högvuxen örtrik, älgörtsdominerad vegetation som kännetecknar svagbetad eller ny- 
ligen övergiven fodermark, vanlig i hela landet. 
 
Gräs-Lågstarräng 
Relativt artrik, lågvuxen gräs- och starrdominerad vegetation. Variation från fattiga 
till rika typer. Betesberoende. 
 
Tågäng 
En relativt artfattig vegetation dominerad av knapp- och veketåg. På fuktig översväm- 
ningsmark, företrädesvis med lågt pH. Synonym med ”Sydlig variant av blåtåtelfukt- 
äng” enligt nordiska ministerrådet, förutom blåtåteln. 
 
Högstarräng 
Högvuxen, tät starr-gräs-vegetation vid sötvattenstränder. Bete eller slåtter. 
 
3.3.6 Sjövegetation 
 
Jättegröelågvass 
Stora ytor med nästan ren jättegröe vid sötvattenstränder. Kan vara såväl betad som 
obetad. 
 
 
3.4 INDIKATORARTER 
 
Flera växtarter är mer eller mindre starkt gynnade av slåtter och bete. Ibland har an- 
passningen gått så långt att de är helt hävdberoende. Andra arter gynnas i sin tur av 
kvävegödsling, då de förökar sig och konkurrerar ut mindre konkurrensstarka arter. 
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Kvävegödselindikatorerna finns förtecknade i bilaga 2. De slåtter- och betesgynna- 
de arter om noterats under inventeringen och som valts ut med tanke på de regiona- 
la förhållandena i länet, finns förtecknade i bilaga 3. Utöver dessa har även andra 
hävdgynnade kärlväxter och svamparter, t.ex. vaxskivlingar, noterades. I naturvårds- 
verkets handbok för ängs- och hagmarksinventering finns ytterligare indikatorarter 
listade. 
 
 
4. METODIK 
 
4.1 FÖRARBETE 
 
Med hjälp av insamlade genom flygbildtolkning, litteraturstudier och diverse person- 
kontakter, valde jag ut intressanta objekt för fältbesök. 
 
4.1.1 Flygbildstolkning 
 
Hela kommunens landareal studerades på flygbilder. Områden som kunde vara na- 
turliga fodermarker avgränsades och ritades in på kopior av de ekonomiska kartbla- 
den (skala 1:10 000) samt markerades på en översiktskarta (planeringskarta, skala 
1:50 000). En preliminär bedömning av naturtyp, trädskikt m.m. gjordes och fördes 
in på en förtryckt (steg I-) blankett (se bilaga 4). Jag använde dels svartvita, dels in- 
fraröda flygbilder, eftersom de infraröda bilderna inte fanns tillgängliga vid arbetets 
början. De svartvita, i skala 1:20 000 och fotograferade 5 juli 1976, studerades i 
Jungner Optics stereoskop STERANT i 1,5-4 gångers förstoring. Av infraröda bil- 
der användes dels en specialflygning över Hovaåns dalgång i skala 1:10 000, från 
15 juni 1977. Dels några stråk i skala 1:30 000 tagna 15juni 1986. De studerades i 
WILD Aviopret APT 1 med 3-15,5 gångers förstoring. 
 
4.1.2 Sammanställning av befintlig kunskap. 
 
Genom att studera tillgänglig litteratur fick jag information om redan kända natur- 
liga fodermarker eller platser där sådana kunde finnas. Länets naturvårdsprogram 
och kulturvårdsplanering, våtmarksinventeringen, kommunens naturvårdsinvente- 
ring och diverse specialinventeringar gav intressanta upplysningar. Lokaler för slåt- 
ter- och betesgynnade arter noterades ur länsstyrelsens floraregister. Dessutom stu- 
derade jag gjorda landskapsvårds- och fornvårdsarbeten samt de områden till vilka 
stöd för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet (NOLA) redan gått ut. 
 
4.1.3 Kontakter med föreningar och privatpersoner. 
 
I mars skickades en enkät angående naturliga fodermarker ut till Gullspångs natur- 
skyddsförening, de lokala LRF-avdelningarna och hembygdsföreningarna. Denna 
gav endast två svar. Vid direkt kontakt med Tomas Landgren och Arne Sjögren från 
naturskyddsföreningen fick jag däremot flera värdefulla tips. Flera av de lantbruka- 
re och andra personer, jag kom i kontakt med under fältarbetets gång, bidrog också 
med värdefulla upplysningar. 
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4.2 FÄLTARBETE 
 
Alla objekt som noterades under förarbetet besöktes i fält. Dessutom upptäckte jag 
ett antal nya objekt under arbetets gång. 
 
Först bedömdes om objektet var intressant eller inte. Avgörande faktorer var: 
─ intensiv kvävegödsling 
─ upphörd hävd/långt gången igenväxning 
─ barrträdsplantering 
─ omfattande diknings-, schaktings- eller deponeringsverksamhet av färskt 
 datum 
 
Bedömningen huruvida en mark är naturlig eller inte grundar sig till stor del på före- 
komsten av indikatorarter för slåtter och bete respektive kvävegödsling. I vissa fall 
har kvävegödslade och ohävdade marker tagits med. De har då haft kulturhistoriskt 
intresse eller varit av betydelse för landskapsbilden. 
 
De intressanta objekten inventerades närmare. uppgitter om vegetationstyp, markför- 
hållanden, kulturspår, hävdens tillstånd, indikatorarter för slåtter och bete m.m. note- 
rades i en fältblankett (se bilaga 4). Områdesavgränsningen på den ekonomiska kar- 
tan justerades vid behov. 
 
4.3 BEDÖMNING AV BEVARANDEVÄRDE 
 
Efter avslutat fältarbete bearbetades och värderades det insamlade materialet. Urval 
och bedömningar är främst baserade på en lokal jämförelse. När hela länet är färdig- 
inventerat kommer en regional jämförelse att göras. Eventuellt kommer då en del ob- 
jekt att klassificeras om. 
 
Urvalskriterierna består av följande huvudkriterier och stödkriterier (enligt SNV): 
 
HUVUDKRITERIER 
 
A1. Välhävdade områden, som utgör för såväl naturgeografiska regionen som agra- 
ra kulturlandskapsregionen goda exempel på naturliga slåtter och/eller betesmarker. 
Långvarig kontinuitet i hävden är av stor betydelse. 
 
A2. Områden, som efter vissa restaureringsåtgärder och/eller intensifierad hävd ut- 
gör för såväl naturgeografiska regionen som agrara kulturlandskapsregionen goda 
exempel på naturliga slåtter och/eller betesmarker. Även här är långvarig kontinui- 
tet av stor betydelse. 
 
B. Områden med för regionen hotade naturtyper, biotoper, vegetationstyper och ar- 
ter. Sammanfaller i många fall med A1, A2 och C. Kan utgöra livsviktiga biotoper 
för hotade växt- och djurarter. 
 
C. Områden med mycket rik flora och/eller fauna. Skall ha särskilt stor art- och/el- 
ler individrikedom. Kan sammanfalla med A1, A2 och B. 
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D. Områden av mycket säregen och märklig beskaffenhet. Områdestypen har märk- 
liga särdrag som avviker från de för regionen typiska karaktärsdragen. 
 
 
STÖDKRITERIER 
 
Stödkriterierna kan delas in i två grupper. 
 
Biologiska/ekologiska/kulturhistoriska stödkriterier (a-j) primära kriterier 
 
a) Kontinuitet i hävden. Slåtter och/eller bete i obruten följd under så lång tid som 
 möjligt förhöjer objektets värde. Kontinuiteten i hävden kan beläggas med hjälp 
 av biologisk information. 
 

* direkt genom vissa arters förekomst, bl.a. genom de indikatorarter som finns 
 listade; bilaga 3. 
* spärrgreniga, gamla (grova) ekar i en hagmark 
* indirekt genom stor artrikedom 
* kulturhistoriska spår 
* arkivalier i form av lantmäterikartor m.m. (Gullspångs fodermarkers kontinui- 
 tet kontrollerades bl.a. med hjälp av en nyutgåva av den ekonomiska kartan 
 1817-1882) 
* muntlig eller skriftlig information från markägare/brukare 

 
b) Mångformighet kan registreras på flera olika nivåer 

* hävdform: slåtter, bete, bränning o.s.v. 
* antal naturtyper 
* antal vegetationstyper 
* organismvärld: flora och fauna, t.ex. antal registrerade indikatorarter 
* fornlämningar och andra kulturhistoriska spår 

 
c) Geografisk representativitet bör i första hand vad gäller länsstyrelsens urval ske 
 på basis av hur representativt objektet är i länet. Här avses ett frekvensmått. Även 
 representativiteten för den agrara kulturlandskapsregionen skall om möjligt be- 
 dömas. Vid urval av riksobjekt sker bedömningen på basis av hur representativt 
 objektet är i den naturgeografiska regionen. Bedömningen bör samordnas länen 
 emellan vid urval av riksobjekt. 
 
d) Typrepresentativitet. Här avses ett kvalitetsmått på hur representativt objektet är 
 för den naturtyp det representerar. 
 
e) Raritet. Avser hög grad av sällsynthet i länet och kan registreras på samma nivåer 
 som mångformighet. 

* Hävdform, exempelvis hackslåtter 
* Naturtyp, biotop, exempelvis hackslått 
* Vegetationstyp, exempelvis de vegetationstyper i odlingslandskapet som i hand- 
 boken ”Vegetationstyper i Norden” ges högsta naturvärde p.g.a. inskränkt före- 
 komst eller avancerat hot. 
* Organismvärld, exempelvis förekomst av hotade arter. 
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f) Storlek (yta). I första hand är ytan av kontinuerligt hävdad mark av intresse. Ju 
 större ytan är av sådan hävdad mark ju värdefullare är objektet (bl.a. med hän- 
 syn till arters möjlighet till överlevnad etc.). 
 
g) Särprägel. Särdrag som intressant avviker från de för länet typiska dragen Jäm- 
 för representativitet och raritet. 
 
h) Ingrepp-påverkan. Avsaknad av negativa ingrepp och negativ påverkan av kvä- 
 vegödsling, kalkning, igenväxning, plantering, dikning etc. höjer områdets vär- 
 de väsentligt. 
 
i) Nuvarande hävd. Av betydelse för värdering och urval är hävdens tillstånd, t.ex. 
 om området är välhävdat, måttligt hävdat, svagt hävdat eller inte hävdat alls. Ju 
 bättre hävden är desto högre värde. 
 
j) Ålderdomligt jordbrukslandskap. Är slåtter- eller betesmarken belägen i ett ål- 
 derdomligt jordbrukslandskap, där ”helheten” (bebyggelse, åker, slätter- och 
 betesmark eventuellt betad skog) finns bevarad, förhöjer detta objektets värde. 
 Det kan avse enskild gård eller hel by. 
 
Stödkriterier i övrigt av betydelse för värdering och urval (k-o) sekundåra kri- 
terier 
 
k) Undersöknings- och forsknings insatser hittills. Gjorda investeringar i undersök- 
 ningar och forskning (dokumentation) höjer områdets värde. 
 
l) Studieobjekt. Utnyttjas området som studieobjekt förhöjer det områdets värde. 
 
m) Skönhet. Har området speciellt tilltalande landskapsbild för- höjs värdet. 
 
n) Symbol- och identitetsvärde. Finns området omtalat i konst, litteratur och/eller i 
 musik eller på ett påtagligt sätt ger den egna hembygden ett speciellt särdrag för- 
 höjer detta värdet. 
 
o) Värde för friluftslivet. Är området utpekat som riksobjekt för friluftslivet eller 
 har i den kommunala planeringen lagts ut som område av speciellt intresse för 
 friluftslivet förhöjs värdet på objektet. Därvid är viktigt att området är tillgäng- 
 ligt för allmänheten. 
 
Med hjälp av dessa urvalskriterier har objektens bevarandevärde klassificerats i föl- 
jande klasser. 
 
Klass I Högsta värde 
Klass II Mycket högt värde 
Klass III Högt värde 
 
Klassificeringen baseras på förhållandena i kommunen och är således inte länsöver- 
gripande. 
 
Den minsta areal som medtagits är 0,5 ha. 
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4.4 REDOVISNING 
 
De klassificerade områdena redovisas under ”Resultat och diskussion”. Överst i varje 
beskrivning står uppgifter om kartblad, socken, areal, naturtyper och vegetationstyper 
i fallande arealtäckning samt värdeklass. Den följande beskrivningen är i stort sett 
upplagd efter nedanstående ordning, med nytt stycke efter varje punkt: 
 
Landskap 
Naturtyper 
Vegetationstyper 
Flora 
Kulturhistoriska förhållanden 
Nuvarande hävd 
Ingrepp-påverkan 
Smärre avvikelser från denna ordning förekommer. Exempelvis har jag ofta skrivit 
ihop uppgifter för varje delobjekt, då sådana förekommer, i ett stycke. 
 
Efter detta följer ett värdeomdöme, utslagsgivande huvudkriterier, stödkriterier samt 
i tillämpbara fall befintligt skydd och planeringsstatus. 
 
Objekt som anses ha ett visst bevarandevärde, men inte uppfyller kraven för klass III, 
s.k. ”klass IV”-objekt, redovisas i en särskild förteckning. Objekt med klassificering 
I-III redovisas dels på objektkartor, dels på översiktskarta. Objekt med klassificering 
”IV” redovisas endast på översiktskartan (401, 402 etc.). Teckenförklaring till objekt- 
kartorna finns på sid 20. 
 
 
5. RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
5.1 ALLMÄNT 
 
Gullspångs kommun har jämförelsevis små arealer fodermark. Lantbruket är ingen stor 
näring i kommunen och präglas ofta av kreatursnedläggningar. Stora arealer står ohäv- 
dade och växer eller planteras igen. Vissa delar av kommunen har en nästan total och 
skrämmande frånvaro av betesdjur och därigenom hävdade marker. Detta gäller större 
delen av Södra Råda socken och stora delar av Amnehärad. Speciellt kring S Råda är 
jordbrukslandskapet småskaligt och har en ålderdomlig prägel, men en viktig bas för 
att det ska hållas levande är alltså borta. 
 
En stor del av jordbruket och boskapsskötseln är koncentrerad till Hovatraktens bör- 
diga lerslätt. Sen gammalt har Hovaåns dalgång varit en viktig fodertäkt. Marken har 
inte kunnat odlas upp, men de årliga översvämningarna av åns näringsrika vatten ger 
en riklig gräsproduktion. Både bete och slåtter har hedrivits. Idag är stora delar av den 
värdefulla dalgårigen ”utan fäfot”, d.v.s. igenvuxen. Några ställen betas fortfarande 
och har en relativt opåverkad flora, Här kan de stora och värdefulla objekten Södra 
Bondetorp (objekt 11), Ebbetorp (5) och Storhultabäckens dalgång (3) nämnas. 
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Trots det dystra allmänna läget, med nedläggning och kvävegodsung, är inte slaget 
för kommunens naturliga fodermarker helt förlorat. Det finns ljuspunkter i form av 
flera intressanta och särpräglade marker. Bland dessa kan nämnas Ribbingsfors 
stora och välskötta ekhage, Kullesjöns numera ytterst sällsynta slåttermarker, beta- 
de öar och stränder i Åråsviken, Hovaåns dalgång och Gudhammarsvikens betade 
strandängar. Det är av största vikt att de naturliga fodermarker som finns kvar i kom- 
munen bevaras och vårdas för att bibehålla ett mångsidigt landskap gammal kultur- 
historia och hotade och sällsynta arter. 
 
 
5.2 INVENTERAD AREAL 
 
 Antal objekt Areal (ha) 
 
Intressanta objekt 36 211 
Ointressanta objekt 102 446 
Gränsjusteringar  64  
Totalt 138 721 
 
 
 
Totalt inventerades 721 ha fördelade på 138 objekt, varav 36 ansågs intressanta, 70 % 
av den totalt inventerade arealen, klassificerades som mer eller mindre ointressant. Till 
denna räknas, förutom de 102 ointressanta objekten, 64 ha som föll bort vid justering 
av de intressanta objektens gränser. Det bör påpekas att även inom de klassificerade 
objekten ibland finns arealer som är ointressanta ur fodermarkssynpunkt men tagits 
med av praktiska skäl då de naturligt ingår i objektet. Exempel på detta finns i objekt 
20 Gudhammarsviken. 
 
Majoriteten av de intressanta objekten är av storleksordningen 0-5 ha. Flera är endast 
0,5 eller 1 ha. I gengäld finns det en grupp på sex objekt med förhållandevis stora are- 
aler; mellan 14,5 ha och 27 ha. 
 
 Antal objekt Antal objekt Areal av 
 av totala av intressanta totala (ha) 
 
Flygbildstolkning 118 25 595 
Litteraturstudier 7 4 80 
Personkontakter 2 5 24 
Under fältarbetet 11 2 22  
Totalt 138 36 721 
 
 
Majoriteten av objekten; 82 %, av den inventerade arealen, upptäcktes genom flyg- 
bildstolkningen, Objekt nummer 32 Ålkärr kom in som ett tips av Tore Karlsson, 
Gullspång, efter att fältinventeringen avslutats. Jag har alltså inte sett det, men be- 
dömde det så intressant att det fick komma med. Förmodligen finns det fler intres- 
santa objekt som förbisetts, något som tyvärr är oundvikligt. 
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 Areal (ha) 
 
Kvävegödsling *) 137 
Upphörd hävd/långt gången igenväxning 305,5 
Feltolkning **) 3,5  
Totalareal diskvalificerade objekt 446 
 
*) Här inkluderas också en mindre areal som trivialiserats genom allt för hårt får- 
 bete. 
**) Areal som visat sig ha annan naturtyp t.ex. skog. 
 
Övervägande delen (68 %) av de förkastade objekten är ohävdade eller igenväxta. 
 
Resten av den ointressanta arealen är kvävegödslad. Förvånande nog var ingen av 
de diskvalificerade objekten barrträdsplanterade. 
 
En följd av nedläggningarna av nötkreatursdrift är ett ökat fårbete. Fåren används 
för att hålla markerna öppna men är knappast några goda floravårdare. Den areal 
som förmodligen trivialiserats genom fårbete har jag räknat in under kvävegöds- 
ling. 
 
Av de intressanta objekten är sammanlagt 20,5 ha ohävdade. De fördelar sig på 7 
hela och delar av 3 objekt. De biologiska värden som finns i dessa marker är starkt 
hotade av igenväxning. 
 
De 36 intressanta objekten fördelar sig på klasser enligt följande: 
 
 Antal objekt Areal (ha) 
 
Klass I 2 32,5 
Klass II 8 67 
Klass III 26 111,5  
 36 211 
 
Dessutom finns 34 klass ”IV’ objekt fördelade på ca 144 ha. 
 
Variationen inom klasserna, speciellt inom klass III, är ofta stor. Så är objekt 7 
Smedsbolet och 9 Håhult mycket goda treor medan objekt 8 Högsås och 24 No- 
ret är sämre. 
 
5.3 NATURLIGA FODERMARKER 
 
Majoriteten av de intressanta objekten har tagits med som exempel på naturliga slåtter- 
eller betesmarker. De har alltså en flora och hävdform som motsvarar detta. Floran är 
till största delen opåverkad av konstgödning. Åtta av objekten har inte dessa värden. De 
är antingen kultiverad, d.v.s. kvävegödslad fodermark (objekt 7, 13, 24) eller har en, för- 
modligen p.g.a. fårbete, trivialiserad flora (objekt 8, 23, 27, 33, 36). Områdena har ändå 
tagits med p.g.a. kulturhistoriskt värde (objekt 7, 13, 23, 27, 36) betydelse för fågellivet 
(objekt 24, 33, 36) eller landskapsbilden (objekt 8, 13, 23). 
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Av de 36 intressanta objekten är endast tre slåttermarker. 
 
Den dominerande naturtypen är öppen betesmark (96 ha). Något förvånande är den 
sällsynta hävdade sötvattenstrandängen näst vanligast (40 ha). Detta förklaras av 
kommunens långa stränder och de stora objekten Gudhammarsviken, Kullesjön, 
Svenningsöarna och Fruskären. Härnäst i arealomfattning följer björkhagar (29 ha), 
ekhage (18 ha) och blandlövhage (16,5 ha). Annan hårdvall (5,5 ha), slåtterkärr 
(1,5 ha), hackslått (0,5 ha) och annan träd- och buskbärande hagmark täcker en- 
dast små arealer. 
 
Bland vegetationstyperna är rödvenängen den klart vanligaste, vilket också gäller i 
Sverige generellt. Tuvtåteläng kan eventuellt vara den näst vanligaste i övrigt är det 
svårt att avgöra någon arealfördelning bland vegetationstyperna. Den sprider sig re- 
lativt jämnt bland de övriga 15 vegetationstyperna. Bland de mera frekventa kan 
nämnas rödvenhed, gräs-lågstarräng, högstarräng och högörtäng. 
 
 
5.4 NATURLIGA SLÅTTERMARKER 
 
Hävdade naturliga slåttermarker är mycket sällsynt både på riks-, läns- och kommun- 
nivå. Av kommunens 36 intressanta objekt är endast tre föremål för slåtter i någon mån. 
I klass I-objektet Kullesjön (nr 17) sker våtmarksslåtter, visserligen inte varje år och 
över hela arealen. Hävdformen är ändå så pass ovanlig idag att området är mycket vär- 
defullt, inte minst ur kulturhistorisk synvinkel och för fågellivet. 
 
I objekt 6 Åsebolet hävdas en gammal vall som kan liknas vid ett slåtterkärr, medan 
större delen av den intressantaste marken; några hackslåtterremsor, är ohävdade. Hack- 
slått är, liksom våtmarksslåtter, mycket ovanligt idag. 
 
Av nr 34 Rud och Persnäset slås en hårdvall på Persnäset ibland. Utöver dessa mar- 
ker finns flera ohävdade objekt, där det är svårt att avgöra om den tidigare markan- 
vändningen varit slåtter eller bete. Exempel på marker som mycket väl kan ha varit 
slåttermarker är nr 9 Håhult, 15 Tattertorp, 16 Slåttertorpen, 22 Midskog, 35 Södra 
Råda samt övriga delar av 34 Rud/Persnäset. En stor del av betesmarkerna har med 
största sannolikhet tidigare varit slåttermarker. Det förklarar de slåttergynnade arter 
som återfinns i betesmarkerna. 
 
5.5 NATURLIGA BETESMARKER 
 
Öppen betesmark upptar den största arealen. Här finns allt från örtrika torrängar och 
fattigare rödvenhed, till frisk- och fuktängar av olika typer, Den i särklass vanligaste 
vegetationstypen är rödvenängen. 
 
Flera av objekten ligger i Hovaåns dalgång. Som regel är dalsidortia artrikare, med 
rödvenäng och ofta örtrika ängshavretorrängar längst upp i branterna, medan flod- 
planen är trivialare med tuvtåteläng, på grund av gödningen genom åns översväm- 
ningar. Vid Grustorp (objekt 4) och Nolgården (objekt 21) finns fina torrängsslän- 
ter med bl.a. brudbröd respektive backsippa. De finaste större, sammanhängande 
dalgångsobjekten är Storhultabäcken (objekt 3). 
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Ebbetorp (5) och Södra Bondetorp (11). Här finns en fin flora bevarad. Objekt 3 är 
en bäckravin. Här är påverkan från översvämningsvattnet mindre varför det finns 
en opåverkad flora ända ner i dalgången. 
 
Håhult (objekt 9) och Ålkärr (32) är små ohävdade objekt med en rik och ovanlig 
flora, bl.a. finns brudsporre respektive fältgentiana. Andra representativa och in- 
tressanta objekt är det vackra Mälltorp (objekt 19), det mångformiga Mörtestad 
(30) och de ohävdade Södra Råda (35) och Gasstorp (1) På Hjulstanäs (26) finns 
både öppna beteshagar och björkhagar sam betas ända ut i vattenlinjen. Smedsbo- 
let (7) är kvävegödslat men kulturhistoriskt intressant genom det välbevarade 
gamla odlingslandskapet. 
 
Bland björkhagarna kan nämnas objekt 23 Hult, en stor och vacker björkhage. 
Övriga björkhagar ingår som delar i andra objekt, bl.a. finns en fin men ohävdad 
sådan i objekt 34; Rud och Persnäset. 
 
Ekhagen Sörängen vid Ribbingsfors är ett av kommunens finaste objekt; stort och 
Välhävdat. 
 
En stor del av Svenningsöarna (objekt 36) täcks av en blandlövhage. 
 
Kommunen har relativt stora arealer (40 ha) av den idag sällsynta hävdade strand- 
ängen. Den är av stort värde för fågellivet. Kär finns de stora objekten Gudhammars 
mad (objekt 20), och Svenningsöarna och Fruskären (36) samt de mindre Västra 
Eketorp (33) och Noret (24). 
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5.6 OBJEKTSFÖRTECKNING 
 
Nr Klass 
 
1. Betesmark vid Gasstorp III 
2. Betad backe i Storhult III 
3. Betesmark i Storhultabäckens dalgång II 
4. Torräng vid Grimstorp II 
5. Betad dalgång vid Ebbetorp II 
6. Hackslåttmarker i Åsebolet III 
7. Odlingslandskapet kring Smedsbolet III 
8. Kulturlandskapet i naturreservatet Högås III 
9. Före detta slåtter- och betesmarker i Håhult III 

10. Barrblandhage vid Nyhemmet/Buren III 
11. Hovaåns dalgång söder om Bondetorp II 
12. Hovaåns dalgång norr om Bondetorp III 
13. Hovaån mellan Åsterud och Tivedsbrona III 
14. Betesmarker i Strupkärrsdalen och Guntorpsdalen III 
15. Ohävdade fodermarker vid Midskog och Tattertorp III 
16. Slåttertorpen III 
17. Kullesjöns slåtter- och betesmark I 
18. Hagmarker kring Sörgården III 
19. Enehage vid Mälltorp II 
20. Gudhammars mad med omgivningar II 
21. Betad åbrink vid Nolgården II 
22. Ohävdad fodermark vid Midskog III 
23. Björkhage vid Hult III 
24. Betad strandäng vid Noret III 
25. Ribbingsfors ekhage I 
26. Hjulstanäs betesmarker III 
27. Odlingslandskapet kring Haddån III 
28. Betad kulle vid Råglanda III 
29. Betesmdrk vid Älvstorp III 
30. Beteshage vid Mörtestad III 
31. Torrbackar vid Nunnestad III 
32. Torräng vid Ålkärr III 
33. Betesmarker vid Västra Eketorp III 
34. Fodermarker kring Rud och Persnäset III 
35. Ohävdad fodermark i Södra Råda III 
36. Svenningsöarna och Fruskären - betade öar i Åråsviken II 
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5.7 BESKRIVNING AV OBJEKTEN 
 
1. BETESMARK VID GASSTORP 
 
Ek. karta: 9E 4a Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
  Örtfriskäng 
Areal: Öppen betesmark 2 ha  Tuvtåteläng 
  Gräs-lågstarräng 
  Rödvenhed 
 
Beskrivning 
 
Kring byarna Gasstorp, Brestorp och Storkila, i södra delen av Hova socken öppnar 
sig skogen till en helåkersslätt. I ett skogsbryn ligger en betesmark, som en rest av 
ett äldre jordbrukslandskap. Marken är öppen, delvis blockig och sluttar ned mot 
slätten. 
 
I den övre örtrika friskängen finns flera arter som tyder på tidigare slätter, t.ex. svin- 
rot, ängsskallra, slåttergubbe, rödkämpe, ormrot och darrgräs. Här och var är vegeta- 
tionen hedartad med ljung och kruståtel. Längre ned finns en tuvig fuktäng av gräs- 
lågstarrtyp med bl.a. hirsstarr, stagg och orkidéerna Jungfru Marie nycklar och natt- 
viol. Sluttningen upphör i en gammal åker med öppna diken. Vegetationstypen är 
här en trivial tuvtåteläng. 
 
På de torrare delarna växer spridda enar, brakved, rönn och oxel. Hävden är nyligen 
släppt. Gräset är högt och aspsly och ungtallar börjar vinna intåg. 
 
Värdeomdöme 
 
En stor och mångformig betesmark som till större delen är skonad från ingrepp. De 
biologiska värdena tyder på en lång kontinuitet under hävd. Dessa kommer emeller- 
tid att försvinna om inte hävden återupptas. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. 
Område, som efter vissa restaureringsåtgärder och/eller intensifierad hävd utgör ett 
för regionen gott exempel på naturliga betesmarker. 
 
Stödkriterier. 
Kontinuitet, mångformighet, typ representativitet, ingrepp-påverkan, skönhet. 
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2. BETAD BACKE I STORHULT 
 
Ek. karta: 9E 4b Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
 Örtrik ängshavre torräng 
Areal: Öppen betesmark 0,5 ha Rödvenhed 
 
Beskrivning 
Sörgården ligger i ett omväxlande landskap med skog åker och betesmarker. Söder 
om gården inramad av träddungar finns en mindre naturbetesmark i en stenbunden 
backe. 
 
Förutom någon enstaka gran, tall, lönn, ask, oxel, björk och en är marken öppen. 
 
I fältskiktet finns en intressant kombination av frisk- och torrängsvegetation med en 
del hedinslag.  
 
Bland de slåtter- och betesgynnade arterna kan nämnas darrgräs, ljung, backnejlika, 
ängshavre och sommarfibbla. Olika vaxskivlingsarter vittnar också om lång kontinui- 
tet utan påverkan av konstgödsel. 
 
Backen är välbetad av nötkreatur. 
 
Värdeomdöme 
 
Ett litet område som ändå väl fyller kraven för en representativ naturbetesmark; kon- 
tinuitet och en hävdgynnad och av konstgödsel opåverkad flora. Området är dessutom 
vackert och välhävdat. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. 
Välhävdat område, som utgör ett för regionen gott exempel på naturlig betesmark. 
Stödkriterier. Kontinuitet, typrepresentativitet ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, 
ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet. 
 
 
3. BETESMARK I STORHULTABÄCKENS DALGÅNG 
 
Ek. karta: 9E 4b Värdeklass: II 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
  Högörtäng 
Areal: Öppen betesmark 2,5 ha  Örtrik ängshavre torräng 
  Rödvenhed 
  Örtfriskäng 
  Högstarräng 
 
Beskrivning 
Storhultabäcken är ett biflöde till Hovaån, och flyter likt denna fram i en dalgång, 
som dock är grundare än Hovaåns. Större delen av dalgången är igenvuxen med 
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skog. Undantaget är ett stort. parti i den södra delen nära Sörgården. Förutom den 
täta skogsomgivningen på båda sidor finns en smal kil av åkermark, som sticker ner 
som en utlöpare av Hovaslätten. 
 
Den öppna dalen är flackt U-formad med mjukt böljande sidor. Jämnt spridda enar, 
varav många pelarformade, och enstaka björk, gran, sälg och apel ger ett vackert hel- 
hetsintryck. 
 
En mosaik av friskäng av rödven- och örtrik typ omväxlande med örtrik ängshavre- 
torräng och rödvenhed finns på dalsidorna. Neråt backen övergår dessa vegetations- 
typer i en högörtäng med bl.a. älgört tär betet varit hårdare ersätts högörtängen av 
en högstarräng. 
 
Ur mängden arter bundna till slåtter- och betesmark kan nämnas backnejlika och tjär- 
blomster i torrängen, styvfibbla, rödklint och ängsskallra i friskängen, smörboll och 
ängsvädd i fuktängen. 
 
Området betas av nötkreatur, men betestrycket är ganska svagt. Denna del av Storhul- 
tabäckens dalgång är den enda som fortfarande betas. Resten av dalgången befinner 
sig i olika stadier av igenväxning. 
 
Viss gödselpåverkan från omgivande åkermark kan skönjas i sluttningarnas övre de- 
lar, speciellt på den östra sidan. 
 
Värdeomdöme 
 
Detta hävdade och ogödslade dalgångsparti är ett av de finaste jag sett i kommunen. 
Området ger ett helhetsintryck som få av de andra lokalerna Helheten och storleken 
kombinerat med mångformigheten och den rika hävdberoende floran ger dalgången 
stort värde. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. 
Välhävdat område, som utgör ett för regionen gott exempel på naturlig betesmark. 
Stödkriterier. Kontinuitet, mångformighet, typrepresentativitet, storlek, ingrepp-på- 
verkan, skönhet. 
 
 
4. TORRÄNG VID GRIMSTORP 
 
Ek. karta: 9E 4b Värdeklass: II 
 
Socken: Hova Veg typer: Örtrik ängshavre torräng 
  Rödvenhed 
Areal: Öppen betesmark 0,5 ha  Rödvenäng 
 
Beskrivning 
Hovaån har med tiden eroderat sig ned genom Hovaslättens sediment, och flyter nu- 
mera makligt meandrande fram på bottnen av en dalgång. Denna blir allt djupare mot 
norr och åns utlopp i Skagern.  
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Vid Grimstorp söder om Hova har åns tidigare lopp skapat en brant sydvänd slutt- 
ning. Här finns idag en rik, och för denna del av Skaraborg, ovanlig torrängsflora. 
Böljande konturer och flera väl terrasserade fåstigar, som ringlar fram över branten, 
gör området intressant för ögat. 
 
Går man närmare finner man att även vegetationen och floran är av intresse. Betet 
och det sydvända läget har gynnat något för dessa kalkfattiga trakter så ovanligt som 
ett start bestånd (ca 200 ex) av brudbröd. I den örtrika torrängen växer den tillsam- 
mans med andra torrängsväxter som tjärblomster, ängshavre och backsippa. I bran- 
ten finns även rödvenäng med något mera fuktighetskrävande arter som slåtterfibbla, 
darrgräs och sommarfibbla. I hedartade partier växer kortbetad ljung, kattfot m.m. 
Olika vaxskivlingsarter tyder, liksom kärlväxterna, på en lång och kontinuerlig hävd 
utan påverkan av konstgödning. Marken är öppen förutom några enstaka enar. 
 
En gammal hålväg, numera också täckt av en grässvål, löper in mot området från 
väster. 
 
Sluttningen betas av nötkreatur och ingår i en större, gödslad beteshage. I betesha- 
gen syns rester av gamla åkrar. Hävden är god. 
 
Värdeomdöme 
Områdets ringa storlek uppvägs av en för trakten ovanlig flora med en rik förekomst 
av brudbröd. Flera andra hävdgynnade arter, lång kontinuitet och god hävd styrker 
helhetsintrycket av en representativ naturlig betesmark. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. 
Välhävdat område som utgör ett för regionen gott exempel på naturlig betesmark. 
Område med rik flora. Stödkriterier. Kontinuitet, typrepresentativitet, ingrepp-på- 
verkan, nuvarande hävd, skönhet. 
 
 
5. BETAD DALGÅNG VID EBBETORP 
 
Ek. karta: 9E 4b, 9E 4c Värdeklass: II 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
  Rödvenhed 
Areal: Öppen betesmark 4 ha  Högörtäng 
 
Beskrivning 
 
De övre södra delarna av Hovaån kännetecknas av flackare, mindre djupt eroderade 
dalgångar. Tidigare fanns stora öppna betesmarker, men idag är större delen av dal- 
gångarna söder om Ingelstorp ohävdade och mer eller mindre igenvuxna med skog. 
Vid Ebbetorp betas fortfarande en del av dalen samt en anslutande bäckravin, Dalsi- 
dorna böljar mjukt och år mycket vackert och regelbundet terrasserade av fästigar. 
Dessa vittnar om en lång kontinuitet som betesmark. På 1817-1882 års ekonomiska 
karta är området markerat som äng. 
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Marken är öppen med enstaka björkar, granar, tallar, alar och enar. 
 
Fältskiktet på dalsidorna består av frisk rödvenäng och rödvenhed. Vattendragen om- 
ges av en högörtäng dominerad av älgört. 
 
Ravinen betas av nötkreatur och hävden är god. På sina ställen finns emellertid, en 
del sly. 
 
De övre dalsidorna är ibland något påverkade av gödsel som runnit ner från de omgiv- 
ande åkrarna och betesmarkerna. 
 
Värdeomdöme 
 
Området är ett gott exempel på hur tidigare stora arealer av Hovaåns dalgång kan ha 
sett ut. Det finns flera slåtter- och betesgynnade arter och hävden är god. Kontinuite- 
ten som fodermark är sannolikt lång. Betesmarken har också ett stort skönhetsvärde 
och tillför den betesmarksfattiga slätten något väsentligt. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. 
Välhävdat område, som utgör ett för regionen gott exempel på naturlig betesmark. 
Stödkriterier. Kontinuitet, typrepresentativitet, storlek, ingrepp-påverkan, nuvarande 
hävd, skönhet. 
 
Befintligt skydd och planerinasstatus 
Området ingår i objekt, 17:205; Hovaån mellan Åstorp och Nolgården, i länets na-
turvårdsprogram. 
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6. HACKSLÅTTMARKER VID ÅSEBOLET 
 
Ek. karta: 9E 4d Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Örtfriskäng 
  Lågstarräng 
Areal: Hackslått 0,5 ha  Tågäng 
 Slåtterkärr 1,5 ha 
 
Beskrivning 
 
Åsebolet är en ca 2 km lång och smal sprickdalgång i de djupa barrskogarna vid sjön 
Unden. I botten på dalgången finns sand och morän. Från det sydsluttande odlingsland- 
skapet har man en fin utsikt ner mot Unden. 
 
Större delen av dalen är åkermark eller kultiverad betesmark. Vid gården Åsen finns 
några. små björkhagar, vid Backlan ett betat hygge. De intressantaste fodermarkerna 
är några rester av gammal hackslått kring Ormudden nere vid Unden. 
 
Längs en stengärdesgård och brukningsväg, kring åkrar och vall finns dessa hackslåt- 
termarker (delobjekt 1). Vegetationstypen är en örtrik friskäng med flera slåttergyn- 
nade arter. Darrgräs, slåttergubbe, Jungfru Marie nycklar, slåtterfibbla, nattviol, gull- 
viva, ormrot och svinrot kan nämnas bland dessa. På en gammal före detta åker med 
öppna diken (delobjekt 2) finns ett fuktgynnat växtsamhälle av lågstarräng och tåg- 
äng som kan karakteriseras som slåtterkärr. Här finns en del hävdgynnade arter, vår- 
brodd, ängsbräsma, harstarr och hirsstarr. 
 
De väg- och åkerrenar som ligger i anslutning till slåttervallen slås. Om de övriga 
hävdas är osäkert, med största sannolikhet slås de i alla fall inte årligen. 
 
Några spår av gödselpåverkan kan inte ses. 
 
Värdeomdöme 
 
Åsebolets jordbrukslandskap har en genuin och småskalig prägel. Naturliga fodermar- 
ker finns tyvärr bara kvar som fragment. De finaste är hackslåtterremsorna vid Ormud- 
den. De har en rik, hävdgynnad flora och en låna kontinuitet och ar därför väl värda 
att bevara Utöver detta vill jag poängtera Åsebolets vackra och relativt ovanliga land- 
skapstyp. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. 
Område, som efter intensifierad hävd utgör ett för regionen gott exempel på naturlig 
slåttermark. Stödkriterier. Kontinuitet, typrepresentativitet, raritet, ingrepp-påverkan 
ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet. 
 
Befintligt skydd och planeringsstatus 
 
Området ingår i länets naturvårdsprogram som objekt 17:107 Åsebolet, samt i riksob- 
jektet Unden-Velen. 
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7. ODLINGSLANDSKAPET KRING SMEDSBOLET 
 
 
Ek. karta: 9E 4d Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
  Blåbärs-lingonhed 
Areal: Öppen betesmark 7,2 ha  Tågäng 
 Björkhage 1,5 ha  Högstarräng 
 Hackslått 0,3 ha 
 
Beskrivning 
Öster om Hovaslätten breder vidsträckta skogsmarker ut. sig. De ger en förkänning 
av de vildmarkspräglade Tivedsskogarna ännu längre österut. Här och ar öppnar sig 
skogen i småskaliga odlingslandskap runt gårdar och byar. Ett sådant är Smedsbolet 
vid den stora oligotrofa sjön Unden. Både. runt. gårdarna Stora och Lilla Smedsbo- 
let har formen för det gamla odlingslandskapet bibehållits. Här finns betesmarker, 
små. åkrar, stengärdesgårdar och odlingsrösen. Speciellt välbevarat är detta vid Lil- 
la Smedsbolet. Marken är småkuperad. Från gården, som ligger på en liten höjd, 
har man utsikt över Unden. 
 
Vid Lilla Smedsbolet finns de största och flesta betesmarkerna. De består av björk- 
hagar (delobjekt 5, 6 och 8) och öppna betesmarker (delobjekt 1, 2, 3, 4 och 9) med 
enstaka spärrgreniga björkar och granar. Dessutom finns fågelbär, axel, rönn, nypon 
och en. Flera pelarenar ger ett vackert intryck. 
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Flera olika vegetationstyper avlöser varandra alltefter fuktighets- och näringsgrad. 
Tyvärr är större delen av marken påverkad av konstgödsel och därför bevuxen med 
en trivial och artfattig rödvenäng (delobjekt 2, 3, 4, 9). Enstaka slåtter- och betes- 
gynnade arter, som harstarr, knägräs, bockrot och kattfot, har lyckats hålla sig kvar 
kring stenar och renar. I björkhagarna är floran mera opåverkad av konstgödsel. 
Här finns blåbärs-lingonhed och rödvenhed, med bl.a. slåttergubbe, vårbrodd och 
slåtterfibbla. I fuktigare delar (delobjekt 5 och 6) finns bl.a. sumpmåra och pigg- 
starr. Runt en mindre vattensamling (delobjekt 6) i de södra delarna finns kärrve- 
getation av högstarrtyp och en mängd örter bland annat ett stort bestånd av Jung- 
fru Marie nycklar. Längs brukningsvägar och i åkerhörn (delobjekt 7) finns ohäv- 
dade hackslåttermarker med flera slåtter- och betesgynnade arter som ormrot, som- 
marfibbla, svinrot och kvastfibbla. De numera skogbevuxna markerna som sträcker 
sig ner mot sjön är på 1877-1882 års karta markerade som löväng. Här kan man 
också hitta en del slåttergynnade arter som står kvar från den tiden. 
 
Kulturspåren är många; välbehållna stengärdesgårdar, spår av gamla åkrar och rik- 
ligt med odlings- och röjningsrösen. I den öppna betesmarken i sydost (delobjekt 
4) finns ovanligt gott om rösen och gamla åkerspår. 
 
Rösena är antingen små, ca en meter i diameter, och höga, eller breda och flacka. 
Enligt bonden har de lagts upp för ca 35 år sedan. På 1877-1882 års ekonomiska 
karta är marken betecknad som äng. Lilla Smedsbolets gårdsmiljö är gammaldags 
och välbevarad. 
 
Markerna betas av nötkreatur och är välhävdade. 
 
Värdeomdöme 
 
Smedsbolet har trots en till största delen förstörd flora, stora vården i det ålderdom- 
liga odlingslandskapet. Den goda hävden och vackra landskapsbilden höjer värdet 
ytterligare. En del rester av slåtter- och betesgynnad flora finns också bevarad i kan- 
ter och dikesrenar. Allt tillsammans ger en fin bild av hur odlingslandskapet kring 
en mindre gård kan ha sett ut för ett par hundra år sedan. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. 
Område av mycket märklig och säregen beskaffenhet. Stödkriterier. Kontinuitet, stor- 
lek, nuvarande hävd, ålderdomligt jordbruks landskap, skönhet. 
 
Befintligt skydd och planeringsstatus 
Ingår som objekt 17:106 i länets naturvårdsprogram, samt i riksobjektet Unden-Ve- 
len. 
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8. KULTURLANDSKAPET I NATURRESERYATET HÖGÅS 
 
Ek. karta: 9E 5d Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
  Stagghed 
Areal: Blandlövhage 1 ha 
 
Beskrivning 
 
Naturreservatet Högsås ligger i de täta skogsbygderna i östra delen av kommun nära 
gränsen till Örebro län. Målsättningen med reservatet är bl.a. att bevara dess karaktär 
av omväxlande kulturlandskap. Högsås är ett gammalt torp med omgivande åker, 
skog och betesmarker. Torpet har rustats upp och används tillsammans med marken 
för friluftsändamål. 
 
Övervägande delen av området består av sådd slåttervall på före detta åkermark (del- 
objekt 1, 4, 8 och den del av 5 som ligger väster om vägen). Delobjekt 6, 7 och den 
del av 5 som ligger öster om vägen är fårbetade blandlövhagar med ett förhållandevis 
artrikt trädskikt. Här finns lönn, ask, axel, ek, lind, gran, sälg och björk. I buskskiktet 
växer en, En del lindar och ekar har vuxit ut som vackra spärrgrenig solitärer. 
 
Fältskiktet är trivialt. I rödvenängarna finns enstaka exemplar av hävdgynnade arter 
som vårbrodd, darrgräs ormrot och gullviva. Delobjekten 2, 3 och 9 är skog. Den flo- 
ristiskt mest intressanta biten ligger i delobjekt 4, nedanför slalombacken Det är en 
liten fläck, ca 10 m2, med, vad jag kunnat finna, kommunens enda stagghed. Stagg, 
borsttåg ljung, hirsstarr och Jungfru Marie nycklar växer på denna plätt. 
 
Betesmarkerna år rika på kulturspår i form av odlingsrösen och en gammal husgrund. 
En stor del av marken är inte stenröjd. 
 
Skötselplanens anvisningar för dessa områden; slåtter, utglesning av trädskiktet och 
röjning vid behov, är bra men följs tyvärr inte i någon större utsträckning Delområ- 
de 6 är betydligt igenslyat. Den välbehövliga uppöppningen av kulturlandskapsoasen 
Högsås, mitt i den igenväxningspräglade skogsbygden, verkar tyvärr inte ha skett. 
Att markerna betas istället för slås spelar ingen större roll i det här fallet. Man kan 
däremot spekulera i hur floran såg ut innan marken betades av får. Fårbete är känt 
för att trivialisera floran och slå ut en del känsliga arter. 
 
Värdeomdöme 
 
På Högs finna rester av ett gammalt odlingslandskap i form av trädskikt och olika 
kulturspår. De floristiska värdena är däremot små. Det öppna kulturlandskapet runt 
torpet är ett värde för landskapsbildsbilden i den annars slutna omgivande skogs- 
bygden. Då området är naturreservat borde detta kunna tas bättre tillvara. 
 
 
 
 
 
 
’ 
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Utslagsgivande huvudkriterier. 
Område med hotade naturtyper. Stödkriterier. Ålderdomligt jordbrukslandskap, skön- 
het, värde för friluftslivet. 
 
Befintligt skydd och planerinasstatus 
Högsås finns med som objekt 17:105 i länets naturvårdsprogram. Området är avsatt 
som naturreservat 1975-04-28. 
 
 
9. FÖRE DETTA SLÅTTER- OCH BETESMARKER I HÅHULT 
 
Ek. karta: 9E 5c Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
  Örtrik friskäng 
Areal: Hårdvall 1 ha  Svinrotäng 
 Björkhage 1 ha  Örtrik ängshavre 
 Öppen betesmark 0,5 ha  torräng 
   Fårsvingeltorräng 
 
Beskrivning 
 
Byn Håhult ligger, omgiven av jordbruksmark, i en öppning av den annars täta skogs- 
bygden öster om Hova, Håhult består av fyra gårdar, varav några med välbevarad, äl- 
dre gårdsbebyggelse. Förutom några hästar saknas betesdjur i byn. Små fragment av 
naturliga slåtter- och betesmarker värda att nämnas finns ändå kvar. 
 
Delobjekt 1 är en vacker och blomsterrik före detta slåtter- och betesmark på en gårds- 
backe nära ladugården och boningshuset. Vegetationen är en mosaik av örtrik frisk- 
äng, svinrotäng och örtrik ängshavretorräng. Slåtter- och betesgynnade arter t.ex. slåt- 
terfibbla, svinrot, ängsskallra, tjärblomster, backsippa, ögontröst, darrgräs och jung- 
frulin, förekommer rikligt. Anmärkningsvärda är tre exemplar av orkidéen brudspor- 
re, på dess, förmodligen, enda lokal i kommunen. I området finns en gammal spärr- 
grenig björk och ett odlingsröse. Ängen hävdas inte. Det sista betet upphörde för ca 
tre år sedan. I stället slår nu sly upp och står på sina ställen tätt. En stor del av områ- 
det är belamrat med redskap, skrot och virkeshögar. Inga spår av konstgödsling kan 
ses. 
 
Delobjekt 2 är en mindre kulle med liknande karaktär Ängsfloran har vandrat ut på 
en åkerlapp öster om kullen, Aven denna äng är ohävdad och igenväxning hotar. 
 
Delobjekt 3 är en vacker björkhage med ett fältskikt av blåbärs-lingonhed i slutnare 
och rödvenäng i öppnare delar. Enstaka ekar finns i buskskiktet. Även här förekom- 
mer intressanta arter som slåttergubbe, Jungfru Marie nycklar. En gammal väg, och 
ett litet uthus; kanske en gammal smedja, tillhör kulturspåren. Inte heller denna fo- 
dermark hävdas De mera slutna delarna har ändå bibehållit karaktären ganska bra 
men smågranarna i buskskiktet tar förmodligen över när björkarna faller. 
 
 
 
 
 



 38 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 39 
 
 
 
Delobjekt 4 är två hästbetade holmar i en för övrigt gödslad öppen beteshage. Kullar- 
nas rödvenäng har inslag av fårsvingeltorräng. Enar och en del sly utgör buskskiktet. 
 
Värdeomdöme 
 
Av de olika delobjekten är 1 och 2 intressantast, men även björkhagen (delobjekt 3) 
är ett gott exempel på en gammal hävdform. 
 
Slåtterrelikterna delobjekten 1 och 2 hyser en ovanligt rik hävdgynnad flora, både till 
art- och individantal. Marken är opåverkad av konstgödning och har förmodligen lång 
kontinuitet som naturlig fodermark. Förekomsten av brudsporre gör Inte området min- 
dre intressant. Hävden är snarast återupptas för att rädda floran undan igenväxningen. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Område, som efter vissa restaureringsåtgärder och in- 
tensifierad hävd utgör for regionen goda exempel på naturliga slåtter- och betesmar- 
ker. Område med mycket rik flora. Stödkriterier. Typrepresentativitet, ingrepp-påver- 
kan, skönhet. 
 
 
10. BARRBLANDHAGE VID NYHEMMET/BUREN 
 
Ek. karta: 9E 5c Värdeklass: III 
 
Socken: Nova Veg typer: Blåbärs-lingonhed 
 
Areal: Blandlövhage 1,5 ha 
 
Beskrivning 
I gränsmarkerna mellan Hovaslätten och det täta barrskogslandskapet österut ligger 
denna fyrkantiga barrträdsdominerade holme mellan åker- och betesmark. 
 
Den täta hagen domineras av tall med inslag av björk, asp och gran. I buskskiktet 
finns en. 
 
Marken täcks av en gräshed av rödventyp. Enstaka hävdgynnade arter förekommer; 
blåsuga, gökärt, prästkrage och slåttergubbe. 
 
Här och var finns gamla, delvis övervuxna odlings- eller röjnings.. rösen, vilka talar 
om att marken tidigare varit mer öppen. 
 
Den norra fjärdedelen av hagen betas av får, medan de södra tre fjärdedelarna betas 
av kor. Betestrycket på fårdelen är högre än på kodelen. 
 
Värdeomdöme 
 
Grässvålen är opåverkad av konstgödsel och hävden relativt god. Den täta hagen för 
tankarna till begreppet betad skog. Markens kontinuitet som sådan är däremot osäker. 
Förmodligen har den tidigare varit en öppnare hage. 
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Utslagsgivande stödkriterier. Välhävdat område, som utgör ett för regionen gott 
exempel på naturlig betesmark. Stödkriterier. Kontinuitet, ingrepp-påverkan, nu- 
varande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap. 
 
 
11. HOVAÅNS DALGÅNG SÖDER OM BONDETORP 
 
Ek. karta: 9E 5b, 9E 5c Värdeklass: II 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
  Tuvtåteläng 
Areal: Öppen betesmark 5,5 ha  Rödvenhed 
 
Beskrivning 
 
Vid Hova börjar Hovaåns dalsidor få en brantare lutning och själva dalen djupnar. I 
anslutning till gårdarna vid Bondetorp ar dalen öppen och välbetad, kring fina mean- 
derbågar. Mellan ett sidoflöde och en av dessa bågar finns en erosionsrest; några 
höga ryggar med enbuskar och en ogödslad grässvål. 
 
De branta kullarna täcks av kortbetad rödvenäng. På de högsta, torraste delarna finns 
rödvenhed. 
 
Blåsuga, kattfot, vårbrodd, knägräs, ljung, gökärt och revfibbla tillhör de hävdgyn- 
nade arterna. Dessutom förekommer flera vaxskivlingsarter. 
 
Förutom det alltför täta enbuskbeståndet växer enstaka tall och björk på ryggarna. 
 
De breda flodplanen täcks av en trivial tuvtåteläng med en hel del nässlor och 
skräppor. Gödselpåverkan kommer från närbelägna ladugårdar och åns översväm- 
ningar. 
 
I branterna löper fästigar. 
 
Området betas av nötdjur i norr och hästar i söder. Hävden är god. Utöver nämnda 
gödselpåverkan, störs området av en del skräp och tippad jord. 
 
Värdeomdöme 
 
Områdets stora biologiska värden finns främst i enbuskmarken. Tillsammans med 
helheten; betesmarkens långa kontinuitet och goda hävd, ger detta ett högt värde. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Välhävdat område, som utgör ett för regionen gott 
exempel på en naturlig betesmark. Stödkriterier. Kontinuitet, typrepresentativitet, 
hävd, skönhet. 
 
Befintligt skydd och planeringsstatus 
Området ingår i objekt 17:205; ”Hovaån mellan Åstorp och Nolgården”, i länets 
naturvårdsprogram. Hela Hovaåns dalgång är riksobjekt för naturvård. 
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12. HOVAÅNS DALGÅNG NORR OM BONDETORP 
 
Ek karta: 9E 5b Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
  Tuvtåteläng 
Areal: Öppen betesmark 6 ha  Högörtäng 
 
Beskrivning 
 
Även norr om Bondetorp hålls Hovaåns dalgång någorlunda öppen av betande djur. 
Den södra delen av detta objekt karakteriseras av en välbetad grässvål som bryts av 
lövbuskage eller dungar med al, björk och asp. Norrut tätnar trädvegetationen alltmer. 
Enbuskar finns främst i den södra delen. 
 
I rödvenängen på slänterna finns en del hävdgynnade arter som gökärt, liten blåklocka, 
vårbrodd och slåttergubbe. Flodplanets fuktängar är förhållandevis välbetade. De är 
mest av tuvtåteltypen, men inslag av högörtsfuktäng finns. 
 
Dalgången vid Bondetorp har lång kontinuitet som fodermark. Detta ses förutom på 
floran även på de upptrampade fästigarna längs dalsidorna. 
 
Området är fläckvis välhävdat, men igenväxningen är genomgående ganska stor. Be- 
tet sköts av nötdjur. 
 
Den östra delen hävdas inte förutom av några tjudrade ungdjur (1987). Grässvålen 
är svagt gödselpåverkad, och ett mindre område har tidigare varit åker. 
 
Värdeomdöme 
 
Området är stort och har vissa biologiska värden kvar trots gödsling och igenväxning. 
Betesmarkens värde skulle höjas efter röjning och upphörd gödsling. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. 
Område, som efter vissa restaureringsåtgärder utgör ett för regionen gott exempel på 
en naturlig betesmark. Stödkriterier. Kontinuitet. 
 
Befintligt skydd och planeringsstatus 
Området ingår i objekt 17:205; ”Hovaån mellan Åstorp och Nolgården”, i länets na- 
turvårdsprogram. Hela Hovaåns dalgång är riksobjekt för naturvård. 
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13. HOVAÅN MELLAN ÅSTERUD OCH TIVEDSBRONA 
 
Ek. karta: 9E 5b Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Tuvtåteläng 
  Rödvenäng 
Areal: Öppen betesmark 23 ha  Högstarräng 
 
Beskrivning 
 
Mellan Åsterud, väster om Hova samhälle, och Tivedsbrona, där E3:an korsar ån, är 
Hovaåns dalgång hävdad och välbetad. Ån slingrar sig makligt fram i ett flackt jord- 
brukslandskap. Dalen är vid och omväxlande. På flera ställen har breda flodplan bil- 
dats av den flitigt meandrande ån. 
 
Större delen av dalgången är öppen. Enstaka träd eller partier av främst al, men även 
björk, asp och rönn ger omväxling. En albård följer stora delar av ån. Denna tätnar 
här och var till fuktskogspartier. 
 
Tuvtåtelfuktäng är den dominerande vegetationstypen. Marken närmast ån är välbe- 
tad, varför knappast någon fuktäng av högörttyp förekommer. Vid Tivedsbrona finns 
ett biflöde med talrika meanderbågar. Här är dalen öppen, och längs bäcken växer 
högstarräng. I kanten har bävrar fällt aspar. Resten av området framförallt på dalsi- 
dorna, täcks av en rödvenfriskäng. 
 
De hävdgynnade arterna är få; gökärt, liten blåklocka, bockrot, prästkrage och ängs- 
vädd. 
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Fästigsterrasser i branterna vittnar om lång kontinuitet som betesmark. Den gamla 
Tivedsbrona av sten och milstenen som står intill, visar att området även har histo- 
risk dignitet. Under medeltiden var Hova ett viktigt skjutshåll och den sista utpos- 
ten norrut före de krävande Tivedsskogarna. Bron används inte idag, Trafiken på 
E3:an går över en betongbro intill. Istället har vi nu något så ovanligt som en betad 
bro. Bron är alltså bevuxen med en grässvål som djuren betar av. 
 
Hela området betas av nötdjur och är välhävdat. 
 
Floran är ganska trivial och verkar påverkad av gödning. Denna är förmodligen en 
kombination av åns årliga översvämningar och viss konstgödning. 
 
Värdeomdöme 
 
Trots en till stora delar trivial fältskiktsflora är dalgången värdefull för sin formrike- 
dom, kontinuitet som fodermark och goda hävd. De värdefullaste delarna finns vid 
Tivedsbrona. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. 
Område med hotad naturtyp. Stödkriterier. Kontinuitet, storlek, nuvarande hävd, 
Skönhet. 
 
Befintligt skydd och planeringsstatus 
Området ingår i länets naturvårdsprogram i objekt 17:205; ”Hovaån mellan Åstorp 
och Nolgården”. Hela Hovaåns dalgång är riksobjekt för naturvård. 
 
 
14. BETESMARKER I STRUPPKÄRRSDALEN OCH GUNTORPSDALEN 
 
Ek. karta: 9E 5b Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
  Tuvtåteläng 
Areal: Björkhage 11,5 ha  Högörtäng 
 Öppen betesmark 7 ha  Skogsnävaäng 
 Annan hagmark 0,5 ha  Rödvenhed 
 
Beskrivning 
 
Strupkärrsdalen och Guntorpsdalen kring Hovaån omges av Hovaslättens sedvanliga 
helåkerslandskap. 
 
I och omkring dalen finns flera olika typer av betesmarker; välhävdade och gödslade 
(delobjekt 1 och 3), välhävdade och ogödslade eller svagt gödslade (delobjekt 2 och 5) 
samt ohävdade och ogödslade (delobjekt 4). 
 
Den intressantaste delen ar en stor ohävdad björkhage (delobjekt 4 med gamla spärr- 
greniga björkar på jämna avstånd från varandra. Betesdjuren tog bort för ca 10 år se- 
dan i samband med ett tungmetallutsläpp i Hovaån från ett ytbehandlingsföretag i 
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Hova. Problem med förorenat dricksvatten till betesdjuren finns även på andra betes- 
marker längs ån. Förutom industriutsläpp och gödselläckage från jordbruket belastas 
ån också av orenat hushållsavlopp. I björkhagen har nu kommit ett enormt slyuppslag. 
De högsta ungbjörkarna är uppåt 5 m höga. Mellan buskarna fastnar man i en kraftig 
och snårig skogsnävaäng. Slåtter- och betesgynnade arter blommar rikligt, bl.a. slåt- 
tergubbe, svinrot, ängsvädd, darrgräs och smörboll. Nere vid ån står högörtängen tät. 
 
Till de välhävdade, ogödslade eller svagt gödselpåverkade markerna hör en öppen 
sidoflödesdalgång (delobjekt 5) och en mycket välbetad moränkulle med tall (del- 
objekt 2). Grässvålarna av fattig rödvenhed på tallmarken och frisk rödvenäng i dal- 
gången liknar varandra till strukturen med enstaka hävdgynnade arter som bockrot, 
gökärt, liten blåklocka och ängsskallra. 
 
Detta karakteriserar också branterna i de i övrigt konstgödslade markerna i delobjekt 
1 och 3. Här har man inte kommit åt med gödselspridaren och åns översvämnings- 
vatten når inte hit upp. Delobjekt 3 är en öppen betesmark och 12:1 bevuxen med 
gamla björkar likt 4. 
 
Dalgången har lång kontinuitet som fodermark. Tidigare bedrevs slåtter. På 1877- 
1882 års ekonomiska karta är området markerat som äng. De hävdade delarna be- 
tas idag av nötdjur. 
 
Värdeområde 
 
Björkhagen (delobjekt 4) är trots ohävden intressant p.g.a. de gamla björkarna och 
den opåverkade och hävdgynnade floran. Hade området hävdats hade det fått en 
högre klassning. De övriga delobjekten har sina värden i den goda hävden och 
vackra landskapsbilden. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Område, som efter vissa restaureringsåtgärder och 
intensifierad hävd utgör ett för regionen gott exempel på naturlig betesmark. Om- 
råde med hotade naturtyper. Stödkriterier. Kontinuitet, typrepresentativitet, storlek, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, skönhet. 
 
Befintligt skydd och planeringsstatus 
Området ingår i objekt 17:205, ”Hovån mellan Åstorp och Nolgården” i länets na- 
turvårdsprogram. Hela Hovaåns dalgång är riksobjekt för naturvård. 
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15. OHÄVDADE FODERMARKER VID MIDSKOG OCH TATTERTORP 
 
Ek karta: 9E 6a Värdeklass: III 
 
Socken: Amnehärad Veg typer: Rödvenäng 
  Blåbärs-lingonhed 
Areal: Öppen betesmark 0,75 ha  Tågäng 
 Björkhage 0,25 ha 
 
Beskrivning 
 
Torpen Midskog, Mosstorp och Tattertorp ligger kringgärdade av de täta skogarna 
i södra Amnehärads socken, där odlingsmarker för övrigt är sällsynta. 
 
Vid Midskog och Tattertorp finns gamla ohävdade rester av naturliga fodermarker. 
 
I en björkhage vid Midskog (delobjekt 1) finns en ogödslad blåbärs-lingonhed med 
flera slåtter- och betesgynnade arter. Slåtterfibbla, gökärt och ängsvädd kan nämnas. 
I buskskiktet finns en. Marken är inte stenröjd. 
 
Delobjekt 2 är några slåtterängs- eller betesmarksfragment vid en av Tattertorps går- 
dar. I den artrika, men ohävdade, rödvenängen finns bl.a. ängsskallra, ormrot och präst- 
krage. En del av marken täcks av björksly. I söder finns en liten bit hävdad tågäng i en 
beteshage. En stengärdsgård finns i anslutning till fodermarkerna. Marken år inte på- 
verkad av kvävegödsling. 
 
Värdeomdöme 
Fodermarksfragmenten har trots ohävden ett representativt biologiskt innehåll av slåt- 
ter- och betesgynnade arter. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Områden, som efter vissa restaureringsåtgärder och 
intensifierad hävd utgör för regionen goda exempel på naturliga slätter- och betes- 
marker, Stödkriterier. Typrepresentativitet i ingrepp-påverkan, ålderdomligt jord- 
brukslandskap, skönhet. 
 
 
16. SLÅTTERTORPEN 
 
Ek. karta: 9E 6a Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Tuvtåteläng 
  Rödvenäng 
Areal: Annan hårdvall 3 ha 
 
Beskrivning 
 
Slåttertorpen ligger på en flack moränrygg, om höjer sig över de plana markerna 
norr om Kullesjön. 
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Runt ruinerna av två tvillingtorp breder vida slåttermarker ut sig. Ännu är markerna 
relativt öppna men sly expanderar snabbt då ingen hävd sker. Runt moränryggen 
finns gamla åkrar med öppna diken som i senare tid använts för hötäkt. 
 
Blomsterprakten i rödvenängen runt torpen är enorm med bl.a. liten blåklocka, slåt- 
tergubbe, ormrot, kattfot, prästkrage och svinrot. När man går i gräset skallrar det 
av utblommad ängsskallra, som är i det närmaste dominant. En hel del av dessa ar- 
ter har börjat vandra ut i de gamla åkermarkerna, som annars domineras av tuvtåtel- 
äng. 
 
Värdeomdöme 
Dessa gamla fodermarker har stora floramässiga värden, som nu hotas av igenväx- 
ning. De omgivande vallarna har sitt värde i de numera ganska sällsynta öppna dike- 
na och det öppna landskapet, som här i sin tur hotas av skogsplantering. Ingen påver- 
kan av konstgödning kan ses. De gamla ruinerna väcker fantasin. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. 
Område, som efter vissa restaureringsåtgärder och intensifierad hävd utgör ett för 
regionen gott exempel på naturlig slåttermark. Stödkriterier. Typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet. 
 
 
17. KULLESJÖNS SLÅTTER- OCH BETESMARK 
 
Ek. karta: 9E 6b Värdeklass: I 
 
Socken: Hova Veg typer: Högstarräng 
  Tuvtåteläng 
Areal: Sötvattenstrandäng 13,5 ha  Rödvenäng 
 Öppen betesmark 1 ha 
 
Beskrivning 
 
På den uppodlade slätten väster om Bråta by ligger våtmarkskomplexet Bråta mos- 
sar med Kullesjön längst i norr. Sjön är torrlagd och utdikad, och en stor del av den 
tidigare sjöarealen är numera uppodlad. Kvar av sjön finns en till större delen öppen 
våtmark, som under långa tider hävdats med slätter och bete, och görs så än idag. 
 
Varje vår översvämmas Kullesjön och blir då en valbesökt rastplats för stora mäng- 
der vadare, änder, svanar, gäss, tranor m.fl. Kullesjön är också häckningsplats för 
flera fågelarter, bl.a. sydlig gulärla och grönbena (kommuninventering 1970) samt 
enkelbeckasin (egen observation). 
 
Förutom närheten till vattnet uppfyller Kullesjön kriterierna för naturtypen sötvatten- 
strandäng; ”områden mellan hög och lågvattengränserna på flacka finsedimentsträn- 
der vid sjöar och vattendrag”. Delobjekt 1 slåtterhävdas de år det går att komma ut 
med traktor på den vattensjuka marken. Efteråt betas i allmänhet med nötkreatur. Del- 
objekt 2 är ohävdat och 3 betas ibland. Delobjekt 3 är en öppen, relativt välbetad be- 
teshage på fastare underlag. 
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Slåttermarkens (delobjekt 1) vegetation består av en jämnvuxen högstarräng med 
hundstarr, flaskstarr vasstarr och bunkestarr. Av andra arter kan nämnas trådtåg, 
kärrkavle, madrör och sumpfräne. Kråkklöver är en vanlig art. Det ohävdade om- 
rådet (delobjekt 2) år sankare, har ett större kråkklöverinslag och en del videbusk- 
age. I diken och kanter växer mera sly samt jättegröe. Beteshagen på fastmarken 
(delobjekt 4) består av tuvtåteläng och rödvenäng med ett anmärkningsvärt stort 
inslag av krypvide. 
 
Kullesjön har använts för fodertäkt under minst hundra år. Våtmarken, som tidig- 
are var en allmänning, slogs för hand och senare med hästdragen slåttermaskin. 
Hästarna fick ha träplattor under hovarna för att inte gå ner sig i den vattensjuka 
marken. 
 
Delobjekten 1 och 4 kan sägas vara välhävdade. De övriga är inte eller dåligt häv- 
dade. 
 
Värdeomdöme 
 
Kullesjön är en människoskapad biotop, som av flera orsaker ändå har stort värde. 
Hävdad våtmark, som idag är mycket ovanligt, är av stor vikt som häck- och rast- 
plats för många fågelarter. Kullesjön har en kontinuitet som slåttermark på minst 
hundra år. Den gamla hävdformen våtmarksslåtter är nu nästan utdöd. I Skaraborgs 
län är den hittills endast känd från en annan plats, vid Hornborgasjön. På grund av 
de stora naturvårds- och kulturhistoriska värdena är det därför av stor vikt att häv- 
den fortsätter. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Välhävdat område som utgör ett för regionen gott 
exempel på naturlig slåttermark. Område med hotad naturtyp. Område av mycket 
märklig och säregen beskaffenhet. Stödkriterier. Kontinuitet, mångformighet, typ- 
representativitet, raritet, storlek, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, ålderdomligt 
jordbrukslandskap; skönhet. 
 
 
18. HAGMARKER KRING SÖRGÅRDEN 
 
Ek. karta: 9E 6b Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
   Tuvtåteläng 
Areal: Öppen betesmark 4,5 ha  Tågäng 
   Gräs-lågstarräng 
   Rödvenhed 
 
Beskrivning 
 
Landskapet kring gårdarna mellan Kullen och Bjärke är omväxlande med åkermark 
lövskog och flera mer eller mindre ogödslade beteshagar. 
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Intressantast av hagarna är en större öppen betesmark (delobjekt 1). Hagen sluttar 
ner från en gård. Längst ner finns en mindre åsformation. Flera olika vegetationsty- 
per förekommer. På ”åsen” finns rödvenhed med bl.a. ljung. Ett fuktstråk med tåg-, 
lågstarr och tuvtåtelfuktäng, går tvärs igenom området. Den övriga marken domine- 
ras av den vanliga rödvenången. På åsen finns ett ganska tätt buskskikt av en och 
björk. I resten av hagen växer någon enstaka spärrgrenig gran och björk. Floran är 
till största delen opåverkad av konstgödsel. Bland de hävdgynnade arterna kan 
nämnas kattfot, slåttergubbe, gökärt, slåtterfibbla, revfibbla och stagg. 
 
Större delen av marken är stenbunden, speciellt på åsen. I hela sluttningen ner från 
gården syns emellertid spår av ett äldre odlingslandskap; små åkerlappar, odlings- 
rösen, en stengärdesgård och en gammal väg. I hagen står ett tomt hönshus i tegel 
och en gammal smedja. Smedjan är en liten knuttimrad stuga, välbevarad liksom 
gårdsbyggnaderna. Området betas av nötkreatur. Betestrycket är något svagt. De 
övre delarna närmast gården är gödselpåverkade och har en trivialare vegetation 
med bl.a. hundäxing, nässlor och skräppor. 
 
Till hagmarkerna kring Sörgården hör också följande delobjekt: 
 
2. En ganska fattig, öppen rödvenäng på Sörgårdens gårdstun, med en hel del knä- 
gräs och stagg. Betas av häst och får. 
 
3. Stenbundna och svagt kuperade öppna betesmarker. Fältskiktet utgörs av en röd- 
venäng med mycket bockrot och liten blåklocka samt bl.a. ljung, kattfot, blåsuga och 
krypvide. Anmärkningsvärt är ett exemplar av den i kommunen sällsynta spåtisteln. 
Träd- och buskskikten är artrika med björk, asp, gran, lönn, ask, en, apel och hag- 
torn. I området finns en gammal husgrund med diverse kvarstående kulturväxter 
runtomkring. Delar av hagarna är svagt gödselpåverkade. 
 
Värdeomdöme 
 
Ett vackert och omväxlande område med opåverkad flora och flera kulturspår. Allt 
tyder på en lång kontinuitet som fodermark. Värderingen grundar sig främst på del- 
objekt 1. Utöver detta kan nämnas delobjekt 3:s intressanta träd- och buskskikt. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Välhävdade områden, som utgör för regionen goda 
exempel på naturliga betesmarker. Stödkriterier. Kontinuitet, typrepresentativitet, 
nuvarande hävd, ålderdomligt jordbruk s landskap, skönhet. 
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19. ENEHAGE VID MÄLLTORP 
 
Ek. karta: 9E 5b Värdeklass: II 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
  Rödvenhed 
Areal: Öppen betesmark 2,5 ha, 
 
Beskrivning 
 
Landskapet kring Mälltorp är ljust och öppet, med fin sjöutsikt ner över Skagern. 
Norr om Mälltorp finns lövskog med ädellövinslag, tack vare grönsten i berggrun- 
den. 
 
I anslutning till denna lövskog finner man i ett höjdläge en naturbetesmark (delob- 
jekt 1) tätt bevuxen med stora enar. I buskskiktet ingår också hassel. Mindre delar 
av hagen är öppna. Marken är småkuperad, blockig och betas av nöt och häst. 
 
Bland enbuskarna består fältskiktet av en gräshed med bl.a. ljung, kattfot, gökärt, 
jungfrulin och gullviva i öppna partier finns den vanliga rödvenängen med bl.a. 
prästkrage, liten blåklocka, ängsvädd och bockrot. En rik svampflora med bl.a. 
flera vaxskivlingsarter hör också till glädjeämnena. 
 
Grässvålen är välbetad, men buskskiktet är alldeles för tätt och storvuxet. Hävden 
kan eventuellt ha varit släppt ett tag. 
 
På andra sidan vägen finns en blandlövhage (delobjekt 2) med ädellövinslag samt 
hassel i buskskiktet. Floran är trivial och förmodligen gödselpåverkad, men helhets- 
intrycket är vackert. 
 
Värdeomdöme 
 
En välhävdad, men igenvuxen betesmark. Floran är opåverkad av konstgödsel och 
rik på slåtter- och betesgynnade arter. Området har troligen lång kontinuitet under 
hävd och skulle vinna mycket på en röjning. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Välhävdat område, som utgör ett för regionen gott 
exempel på en naturlig betesmark. Stödkriterier. Kontinuitet typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, skönhet. 
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20. GUDHAMNARS MAD MED OMGIVNINGAR 
 
Ek. karta: 9E 6b Värdeklass: II 
 
Socken: Hova Veg typer: Jättegröelågvass 
  Rödvenäng 
Areal: Sötvattenstrandäng 15 ha  Tuvtåteläng 
 Öppen betesmark 5 ha  Högstarräng 
 Björkhage 4 ha 
 Alskog 3 ha 
 
Beskrivning 
 
Dalbildningen söder om Skagerns sydspets, var vid inlandsisens avsmältning ett gla- 
cialt hav. Här sedimenterade stora mängder sand och lera. Genom den slätt, som då 
bildades, eroderade sig sedermera Hovaån ner. Ån förde med sig material ut i viken, 
som i sin tur avsattes som svämsand och svämlera. Så har den grunda Gudhammars- 
viken bildats. 
 
Allt eftersom uppgrundningen har fortskridit har viken invaderats av vass, starr, säv 
och andra våtmarksväxter. Under de senaste 30-40 åren har denna vegetation, i takt 
med en ökad eutrofiering, konkurrerats ut av jättegröe. Den dominerar nu maden (del- 
objekt 1) med så gott som ett enartsbestånd. Bredkaveldun, säv, bladvass och hög- 
starrvegetation finns endast i fläckvisa småbestånd. 
 
I nordväst finns en välbetad strandäng (delobjekt 2) med starr- vegetation. Denna an- 
sluter till gammal, dikad åkermark med fuktäng av tuvtåteltyp. 
 
Klibbal och vide kantar viken. I anslutning till madmarkerna finns alsumpskog (del- 
objekt 5) och en stenbunden björkbacke (delobjekt 3) på minerogent material. I björk- 
hagen finns också andra trädslag som gran, rönn, al, ask och apel, samt nypon, hassel 
och hagtorn i buskskiktet. Flera gamla och döda träd, stående och liggande, erbjuder 
födoplats och livsmiljö för fåglar och lägre organismer. Fältskiktet består av en ogöd- 
slad rödvenäng med en del hävdgynnade arter, bl.a. olika vaxskivlingar. 
 
Delobjekt 4 är en konventionell betad fodervall. 
 
Gudhammarsviken är en värdefull häck- och rastplats för fågellivet. De långgrunda 
sandstränderna och dybankarna, som friläggs vid lågvatten, samt den kortbetade 
strandängen är viktiga födoplatser för vadarna. På strandängen betar också gäss. Än- 
der söker föda i och utanför vassbältet. Hela 18 vadararter är rapporterade som regel- 
bundet rastande (inventering av Gudhammarsviken 1979 ). Bland dessa finns kärr- 
snäppa och brushane, som är helt beroende av betade strandängar. Även stora mäng- 
der änder rastar i Gudhammarsviken, Under hösten kan de dominerande arterna 
gräsand, kricka och bläsand finnas i hundratal. Omkring 14 fågelarter häckar regel- 
bundet i viken (inventering av Gudhammarsviken 1979) Här kan nämnas skägg- 
dopping, storskrake, knölsvan, rörhöna och gulärla. Tillfälligt häckar bl.a. svartha- 
kedopping, mindre strandpipare och en skrattmåskoloni. 
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Hela området betas av nötdjur. Betestrycket är fläckvis bra0 men räcker inte till för 
hela det stora madområdet, som också bitvis är svåråtkomligt p.g.a. djuphålor. Björk- 
backen (delobjekt 3) och strandängen (delobjekt 2) är välbetade. 
 
Värdeomdöme 
 
Bete och slåtter på strandängar är en idag allt sällsyntare kulturform. Till dessa miljö- 
er är ett rikt fågel-, djur- och växtliv knutet. Gudhamnarsvikens värde är därför lätt 
att inse. Förutom den kulturhistoriska och biologiska betydelsen, gör den betade vi- 
ken landskapet ljusare och öppnare. Värdet skulle öka om hävden intensifierades, 
till exempel genom fållindelning som kanaliserade betet till de mest värdefulla om- 
rådena. Värdet av att hålla en fodervall (delobjekt 4) och en alskog (delobjekt 5) 
hävdade med hjälp av NOLA medel kan ifrågasättas. 
 
Utslagsgivande stödkriterier. Välhävdade områden som utgör för regionen goda ex- 
empel på naturliga betesmarker. Områden med hotade naturtyper och biotoper. Om- 
råden med rik fauna. Stödkriterier. Kontinuitet, typrepresentativitet, storlek, ingrepp- 
påverkan, skönhet. 
 
Befintligt skydd och planeringsstatus 
Gudhammarsviken ingår som objekt 17:204, klass 2, i länets naturvårdsprogram. 
Området är föremål för NOLA-bidrag och AMS-medel. Gudhammars mad jämte 
Hovaåns dalgång är av riksintresse för naturvård. 
 
 
21. BETAD ÅBRING VID NOLGÅRDEN 
 
Ek. karta: 9E 6b Värdeklass: II 
 
Socken: Hova Veg typer: Örtrik ängshavre torräng 
 
Areal: Öppen betesmark 1 ha 
 
Beskrivning 
 
I de nedre delarna av Hovaåns dalgång har ån skurit ut allt brantare och högre strand- 
brinkar. En av dessa betas alltjämt och generationer av betesdjurs tramp har format 
vackra terrasser längs dalsidan. Dalbottnen är igenvuxen med björk och gråal. I väs- 
ter, ovanför branten, breder en öppen jordbruksslätt ut sig, och öster om ån tar barr- 
skogen vid. 
 
I brantens örtrika ängshavretorräng finns arter som backnejlika, tjärblomster och 
monke. Ett rikligt bestånd av backsippor är kronan på verket. Enligt Arne Sjögren 
(muntligen 1987) finns också trollsmultron i de nedre delarna av branten. 
 
Spridda enar, nyponbuskar och någon ungtall växer i sluttningen. 
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Området betas av nötkreatur men betestrycket är lite för svagt. Sly kommer upp i den 
södra delen. Vegetationstypen fortsätter en bit åt norr utanför stängslet. Marken är här 
tyvärr stadd i igenväxning med flera stora ungtallar. Bonden har emellertid planer på 
att öppna upp och stängsla. 
 
I söder är vegetationen påverkad av en närbelägen gödselbrunn och därför mera trivial. 
Här finns bl.a. hundäxing och nässlor. I övrigt är floran opåverkad. 
 
Värdeomdöme 
Branten har lång kontinuitet som betesmark, och en opåverkad och hävdberoende flo- 
ra som är förhållandevis ovanlig i trakten. Detta ger betesmarken, trots dess ringa 
storlek ett högt värde. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Välhävdat område, som utgör ett för regionen gott 
exempel på en naturlig betesmark. Område med mycket rik flora. Stödkriterier. Kon- 
tinuitet, typrepresentativitet nuvarande hävd, skönhet. 
 
Befintligt skydd och planeringsstatus 
Åbrinken ingår i objekt 17:204 med klass 2 i länets naturvårdsprogram. Hela Hova- 
åns dalgång är riksobjekt för naturvård. 
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22. OHÄVDAD FODERMARK VID MIDSKOG 
 
Ek. karta: 9E 6c Värdeklass: III 
 
Socken: Hova Veg typer: Rödvenäng 
  Gräs-lågstarräng 
Areal: Öppen betesmark 0,5 ha  Tågäng 
 
Beskrivning 
 
I öster mot länsgränsen, Finnerödja och Tivadsskogarna blir barrskogen allt tätare. 
Den öppnar sig bara kring små gårdar. Vid många av dessa är driften nedlagd. En 
sådan är Midskog, som nu huvudsakligen används till bärodling, vilket för övrigt 
är vanligt i skogstrakterna kring Finnerödja. 
 
Bakom boningshuset vid skogskanten finns en öppen fodermark med enstaka björ- 
kar, gran och en. Vid skogskanten rinner en bäck som översvåmmar ängen vid 
högvatten. Marken är fuktig mellan stenarna och tuvorna. 
 
Vegetationen är en mosaik av rödvenfriskäng. och fuktäng av lågstarr- och tågtyp. 
 
Flera hävdgynnade och kvävegödselkänsliga arter förekommer; bl.a. Jungfru Marie 
nycklar, darrgräs, hirsstarr, harstarr, revfibbla, stagg och jungfrulin. 
 
Ängen är ohävdad men igenväxningen är ännu ej så stark. 
 
Värdeomdöme 
 
Ängen har en rik, opåverkad flora med flera slåtter- och betesgynnade arter. Fält- 
skiktets mångformighet med fuktäng och friskäng om vartannat är också värt att 
lyfta fram. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Område, som efter vissa restaureringsåtgärder och 
intensifierad hävd utgör ett för regionen gott exempel på naturlig slåtter- eller be- 
tesmark. Stödkriterier. Typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, ålderdomligt jord- 
brukslandskap, skönhet. 
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23. BJÖRKHAGE VID HULT 
 
Ek. karta: 9E 7a Värdeklass: III 
 
Socken: Amnehärad Veg typer: Rödvenäng 
  Rödvenhed 
Areal: Björkhage 6 ha 
 
Beskrivning 
 
I det öppna jordbrukslandskapet mellan viken Noret och Hultamossen ligger byn 
Hult med sina samlade gårdar. Norr om byn intill en större modern gård finns en 
stor björkhage. Delar av denna kan en gång ha tillhört byns utmark. 
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Hagen löper från vägen i väster över en mycket blockig ås. På åsen är naturtypen nä- 
rmast att karakterisera som betad skog (delobjekt 2). Björken är här uppblandad med 
asp och gran. Öster om åsen finns en björkbevuxen och dikad gammal åker (delobjekt 
3). Västsidan mot vägen är en mera traditionell björkhage med enstaka gran, oxel, 
rönn och ek samt en i buskskiktet (delobjekt 1). Marken är kuperad och stenbunden 
och sluttar ner från åsen. 
 
Floran är trivial med enstaka hävdgynnade arter som bockrot, ljung och knägräs. 
 
Flera odlings- och röjningsrösen förekommer. I anslutning till en gammal, numera 
betad åker i söder finns stenmurar. Smala bitar av den f d åkern flikar in mellan 
träden. 
 
På andra sidan vägen finns en ohävdad glesare björkhage omgiven av en gammal 
trägärdesgård. 
 
Hagarna betas hårt av får. Här och var har röjningar gjorts, och området är väl 
Efterhållet. Förutom på den gamla åkermarken, är floran opåverkad av konstgöd- 
sel. 
 
Värdeomdöme 
 
Björkhagen har en vacker ram i form av trädskikt och gamla kulturspår och troligen 
också en lång kontinuitet som betesmark. Innehållet, d.v.s. de hävdgynnade fältskikts- 
arterna är däremot till stor del borta, förmodligen p.g.a. det hårda fårbetet. Områdets 
största värden ligger alltså i landskapsbilden. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Välhävdat område, som utgör ett för regionen gott 
exempel på naturlig betesmark. Stödkriterier. Ingrepp-påverkan, nuvarande hävd, 
ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet. 
 
 
24. BETAD STRANDÄNG VID NORET 
 
Ek. karta: 9E 7a Värdeklass: III 
 
Socken: Amnehärad Veg typer: Tuvtåteläng 
  Högstarräng 
Areal: Sötvattenstrandäng 2,5 ha, 
 
Beskrivning 
 
Noret är en lång och smal vik av sjön Skagern. Vikens stränder år förutom vid Rib- 
bingsfors och Gunnarstorp ohävdade. Större delen av viken täcks av bladvass. 
 
Vid Gunnarstorp betas en avlång strandremsa. 
 
Den triviala vegetationen av tuvtåteläng och högstarräng avlöses av bladvassen en 
bit ut i vattnet. Här och var står enstaka sälgbuskage. 
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Hävden är god på landstranden men kunde vara bättre på vattenstranden. 
 
Vegetationen verkar vara opåverkad av kvävegödsel. 
 
Värdeomdöme 
 
Floran är trivial Betade strandängar är däremot ovanliga och viktiga för fågellivet. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Område med hotad naturtyp. 
Stödkriterier. Hävd. 
 
 
25. RIBBINGSFORS EKHAGE 
 
Ek. karta: 9E 7a Värdeklass: I 
 
Socken: Amnehärad Veg typer: Rödvenäng 
  Tågäng 
Areal: Ekhage 17 ha  Grästågstarräng 
 Öppen betesmark 1 ha 
 
Beskrivning 
 
Sörängen är en stor, måttligt kuperad, betad ekhage. Den ligger vackert och väl sam- 
manhållet vid sjön Skagerns långsmala vik Noret. Åkermark ligger som en bård längs 
viken och omger hagens övriga tre sidor. Åt öster tar sedan den kompakta skogen vid. 
På andra sidan Noret ligger samhället Skagersvik. 
 
Ek och björk är de vanligaste trädslagen. Dessutom förekommer asp och al. Trädskik- 
tet är jämnt fördelat och ger ett luftigt intryck. Under träden växer hassel i buketter. 
Flera träd är ganska gamla, och det finns en del liggande dött trä. 
 
Fältskiktet består av en relativt homogen frisk rödvenäng. Arter som darrgräs, Jung- 
fru Marie nycklar, nattviol och svinrot tyder på att marken eventuellt använts för 
slåtter tidigare. 
Hela stranden längs sjön betas. Där den är långgrund finns strandängar och dybankar 
som är värdefulla för fågellivet. Detta förekommer främst i norr och i anslutning till 
en fuktig sänka med tågäng och gräs-lågstarräng. 
 
Området har tidigare varit igenvuxet men är nu röjt och välskött. Nyligen röjdes al- 
beståndet i den fuktiga sänkan, som nu är helt öppen. Sörängen betas av häst och 
är välhävdat. 
 
Värdeomdöme 
 
Sörängen är en stor, vacker och välhävdad naturlig fodermark med lång kontinuitet. 
Floran är opåverkad av handelsgödsel men kanske något utarmad p.g.a. ett tidigare 
mera igenvuxet stadium. En ek lövhage av Sörängens dimensioner är unik för kom- 
munen och torde också vara det för en stor del av norra Skaraborg. 
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Utslagsgivande huvudkriterier. Välhävdat område, som utgör ett för regionen gott 
exempel på naturlig betesmark. Stödkriterier. Kontinuitet. geografisk representati- 
vitet, typrepresentativitet storlek, ingrepp-påverkan nuvarande hävd skönhet. 
 
Befintligt skydd och planeringsstatus 
Ribbingsfors hagmarker ingår i objekt 17:301, klass 3 i länets naturvårdsprogram. 
Området är föremål för NOLA-stöd. 
 
 
26. HJULSTANÄS BETESMARKER 
 
Ek. karta: 9E 8a Värdeklass: III 
 
Socken: Södra Råda Veg typer: Rödvenäng 
  Blåbärs-lingonhed 
Areal: Öppen betesmark 7,5 ha  Högstarräng 
 Björkhage 2 ha  Rödvenhed 
 
Beskrivning 
 
Mellan Gullspångsälvens utlopp ur Lilla Skagern och den långsmala vassrika viken 
Noret ligger Hjulstanäs med lövskog, beteshagar och åkrar. Betesmarkerna ligger 
som ett band längs med stranden och har alla kontakt med vattnet. 
 
Längst ut på Näsudden finns en välbetad öppen rödvenäng med en del hedinslag, (del- 
objekt 1). Den rika förekomsten av bl.a. jungfrulin och ögontröst är slående. Enstaka 
tall, björk och alsly växer längs stranden. I övrigt är stranden betad ända ut i vattnet. 
Någon vassvegetation att tala om finns inte. Stranden verkar vara populär för bl.a. be- 
tande gäss. 
 
Norr om denna ligger en vacker, relativt sluten björkhage på stenbunden mark (del- 
objekt 2). I fältskiktets blåbärs-lingonhed finns anmärkningsvärt mycket slåttergubbe 
och gökärt. Flera gamla fina rösen är upplagda i hagen. I den östra delen finns spår 
av en gammal åker. 
 
En liknande björkhage (delobjekt 4) verkar ha varit utsatt för igenväxning ett tag. Be- 
teshävden har nyligen upptagits. Floran är inte lika artrik, och kulturspåren inte lika 
rikliga som i föregående hage. Skogsnävan indikerar igenväxning. 
 
Mellan de båda björkhagarna sträcker sig en betad strandäng (delobjekt 3) med hög- 
starrvegetation av bl.a. hundstarr, veketåg, kråkklöver och svärdslilja. 
 
Gamla numera grässvålsbevuxna åkrar (delobjekt 5) sluttar från en gammal bruk- 
ningsväg ner mot betesmarkerna vid stranden. Marken är dikad med öppna diken 
och bevuxen med en artrik rödvenäng med mycket jungfrulin ögontröst, prästkrage 
och liten blåklocka. 
 
Alla betesmarker utom delobjekt 4 tillhör samma inhägnad. Denna betas av nötdjur 
och hävden är god. 
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Vegetationen är till synes opåverkad av kvävegödsling. 
 
Värdeomdöme 
 
Områdets biologiska innehåll, mångformighet, storlek och goda hävd gör det till ett 
gott exempel på en naturlig betesmark. De betade stränderna är dessutom av stort 
värde för fågellivet. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Välhävdade områden, som utgör för regionen goda 
exempel på naturliga betesmarker. Stödkriterier. Kontinuitet, typrepresentativitet, 
ingrepp-påverkan nuvarande hävd, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet. 
 
Befintligt skydd och planeringsstatus 
Hjulstanäs ingår i objekt 17:301, klass 3; ”Hagmarker och ängsmarker vid Lilla 
Skagern” i länets naturvårdsprogram.  
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27. TORRÄNG VID ÅLKÄRR 
 
Ek. karta: 9E 8a Värdeklass: III 
 
Socken: Södra Råda Veg typer: Ängshavretorräng 
 
Areal: Öppen betesmark 0,5 ha 
 
Beskrivning 
 
Inom Gullspångs samhälle öster om kraftverksdammen finns kommunens enda före- 
komst av fältgentiana. Den växer i en ohävdad ängshavretorräng söder om en förhöj- 
ning; Stenkulleberget. Jordtäcket är tunt, och berget går 1 dagen på flera ställen. 
 
De cirka femtio fältgentianorna står tillsammans med bl.a. tjärblomster, kärleksört 
och jungfrulin. 
 
Aspsly har slagit upp och, hotar på sikt gentianorna. 
 
Det var länge sen området hävdades i någon större skala. Att det ändå inte vuxit igen 
mera, beror förmodligen på att det tagits kaninfoder från ängen. 
 
Floran är opåverkad av konstgödsel. 
 
Värdeomdöme 
 
Området har, trots att det inte hävdas, stort värde som lokal för den sällsynta fältgen- 
tianan. För att skydda gentianan är det av största vikt att någon form av hävd återupp- 
tas. Fältgentiana finns hittills inte rapporterad från något annat ställe i kommunen, 
och är en allmänt ovanlig art. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Område, som efter vissa restaureringsåtgärder och 
intensifierad hävd utgör ett för regionen gott exempel på naturlig slåtter- eller betes- 
mark. Område med mycket rik flora. Stödkriterier. Typrepresentativitet, raritet, in- 
grepp-påverkan. 
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28. BETAD KULLE VID RÅGLANDA 
 
Ek. karta: 9D 8j Värdeklass: III 
 
Socken: Amnehärad Veg typer: Rödvenäng 
  Fårsvingeltorräng 
Areal: Öppen betesmark 1 ha 
 
Beskrivning 
 
Landskapet kring Råglanda är omväxlande med skog och åkrar. Vid en av gårdarna 
höjer sig en liten betad moränkulle över den omgivande slätten. 
 
Kullen är öppen med enstaka nyponbuskar. 
 
På grund av att marken är ganska torr finns det förutom rödvenäng även fårsvingel- 
torräng. 
 
Floran är tämligen opåverkad av kvävegödsling och har flera slåtter- och betesgyn- 
nade arter, bl.a. ängsskallra, jungfrulin, tjärblomster, gökärt och ögontröst. 
 
Hagen betas av häst och är välhävdad. 
 
Kullen omges av betesmark på gamla åkrar med tydlig gödselpåverkan. En liten 
jordtäkt hör också till ingreppen. 
 
Värdeomdöme 
 
Ett litet men välhävdat område med ett värdefullt biologiskt innehåll. Betesmarken 
har god kontinuitet och är ett vackert inslag i landskapet. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Välhävdat område som utgör ett för regionen gott 
exempel på naturlig betesmark. Stödkriterier. Kontinuitet, typrepresentativitet, nu- 
varande hävd, skönhet. 
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29. BETESMARK VID ÄLVSTORP 
 
Ek. karta: 9E 8a Värdeklass: III 
 
Socken: Amnehärad Vep typer: Rödvenäng 
 
Areal: Öppen betesmark 1 ha 
 
Beskrivning 
 
Byn Älvstorp ligger på jordbruksslätten sydväst om Gullspångs samhälle. Vid en av 
gårdarna finns en svagt kuperad, stenbunden öppen betesmark med enstaka björkar. 
 
I den ogödslade rödvenängen och rödvenheden växer bl.a. kattfot, darrgräs, Jungfru 
Marie nycklar, knägräs, ängsskallra och jungfrulin. 
 
Kring en mindre vattensamling finns en fuktgynnad vegetation med bl.a. starrarter 
och sumpmåra. 
 
En trivial tuvtåtelbevuxen gammal åker och en aspungskog ingår i samma beteshage. 
Odlingsrösen och en nedsjunken stengärdesgård tillhör de gamla kulturspåren. 
 
Hagen betas av kor och är välhävdad. 
 
En viss gödselpåverkan från ladugården kan ses på floran, bl.a. finns nässlor. 
 
Värdeomdöme 
En liten rest av opåverkad flora i ett landskap som för övrigt är ganska fattigt på na- 
turlig fodermark. Marken har lång kontinuitet som betesmark och är välhävdad. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Välhävdat område som utgör ett för regionen gott 
exempel på naturlig betesmark. Stödkriterier. Kontinuitet, typrepresentativitet. Nu- 
varande hävd, ålderdomligt jordbruks, skönhet. 
 
 
30. BETESHAGE VID MÖRTESTAD 
 
Ek. karta: 9E 8a Värdeklass: III 
 
Socken: Amnehärad Veg typer: Rödvenäng 
  Rödvenhed 
Areal: Öppen betesmark 1 ha  Gräs-lågstarräng 
  Fårsvingeltorräng 
 
Beskrivning 
Väster om Gullspångsälven och Gullspångs tätort är landskapet flackt och öppet. 
Jordbruksslätten övergår längre västerut i Åråshalvöns tätare skogslandskap. Vid 
ett skogsbryn i gränsmarkerna ligger en öppen betesmark inklämd mellan två vä- 
gar och med utsikt in mot Gullspångs tätort. 
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Beteshagen år småkuperad, blockig och mycket mångformig. I hagen växer enstaka 
träd och buskar av flera arter; ask, lönn, gran, björk, tall, sälg och en. En liten damm 
i östra delen är ett intressant inslag. 
 
Flera olika vegetationstyper förekommer; rödvenfriskäng, rödvenhed, lågstarrfuktäng 
och fårsvingeltorräng. 
 
De mest intressanta delarna ligger sydväst om dammen in mot själva skogsbrynet. 
Här finns fuktiga, torra och hedartade partier med en opåverkad och hävdgynnad 
flora. Bland arterna kan nämnas hirsstarr, kattfot, knägräs, stagg, tjärblomster, natt- 
viol och jungfrulin. I övrigt är floran svagt gödselpåverkad. 
 
Odlingsrösen förekommer. 
 
Marken betas av nötdjur och år relativt välhävdad. I skogsbrynet börjar dock en 
del ungtallar sprida sig i betesmarken På 1877-1882 års ekonomiska karta är om- 
rådet markerat som hed, vilket eventuellt kan tyda på att det tillhört utmarken. 
 
Värdeomdöme 
Betesmarken vid Mörtestad är variationsrik och har biologiska värden som tyder 
på lång hävd utan påverkan av konstgödning. Den är dessutom vacker och välhäv- 
dad. 
 
Utslagsgivande stödkriterier. Välhävdat område, som utgör ett för regionen gott 
exempel på naturlig betesmark. Stödkriterier. Kontinuitet, mångformighet, typ- 
representativitet, nuvarande hävd, skönhet. 
 
 
31. TORRBACKAR VID NUNNESTAD 
 
Ek. karta: 9E 8a Värdeklass: III 
 
Socken: Amnehärad Veg typer: Örtrik ängshavre-torräng 
  Rödvenäng 
Areal: Öppen betesmark 0,5 ha  Ljunghed 
 
Beskrivning 
 
Nunnestad ligger på den flacka sedimentslätten väster om Gullspångsälven. Kring 
byns samlade gårdsbebyggelse breder ett åkerdominerat Jordbrukslandskap ut sig. 
 
Söder om byn ligger några långsträckta moränryggar i en foder- och betesvall. De 
stenbundna ryggarna är numera närmast att karakterisera som åkerholmar. 
 
På holmarna växer buskar av rönn, oxel, fågelbär, hägg och björk men främst en. 
 
I den torrängspräglade floran på den västra kullen finner man mycket ängshavre, 
backsippa och tjärblomster. Här och var finns hedartade partier med blåbär, ljung 
och kruståtel. Kattfot och gökärt ger också karaktär åt marken. 
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De övriga kullarna är mera igenvuxna och inte lika intressanta. Delar av torrängsflo- 
ran finns dock kvar även här. 
 
På holmarna finns några gamla odlingsrösen. 
 
Idag sker hävden genom att bonden vissa år släpper ut nötdjur på återväxten efter 
vallskörden. Holmarna är därför dåligt hävdade och börjar växa igen. 
 
Värdeomdöme 
 
Moränryggarna har en intressant och av kvävegödsel opåverkad flora som vittnar 
om långvarig hävd. 
 
Utslagsgivande kriterier. Område, som efter vissa restaureringsåtgärder och inten- 
sifierad hävd utgör ett för regionen gott exempel på naturlig betesmark. Stödkrite- 
rier. Typrepresentativitet, skönhet. 
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32. ODLINGSLANDSKAPET KRING NADDÅN 
 
Ek. karta: 9D 8j Värdeklass: III 
 
Socken: Amnehärad Veg typer: Rödvenäng 
  Tuvtåteläng 
Areal: Björkhage 2 ha 
 Ekhage 1 ha 
 
Beskrivning 
 
Innanför Ålöhalvön, i norra Amnehärad ligger den lilla byn Haddån. Haddån består 
av tre småjordbruk, som ligger samlade kring ett litet tun, Husen är välbevarade en- 
ligt den gamla stilen. 
 
Jordbruken år nedlagda men de små betesmarkerna och åkerlapparna hålls öppna 
genom fårbete och husbehovsodling. Fårbete år vanligt i det nedläggningsdrabbade 
norra Amnehärad. 
 
Betesmarkerna består av björkhagar (delobjekt 1 och 2) och en ekhage (delobjekt 3). 
 
Floristiskt sett är dessa artfattiga rödvenängar med dragning åt fårsvingeltorräng. 
Förmodligen har utarmningen en del att göra med fårbetet. Marken är ganska torr. 
 
I delobjekt 1; en björkhage med enbuskar, finns ett fåtal hävdindikatorer kvar, bl.a. 
ljung, liten blåklocka och bockrot, Delobjekt 2 är en björksumpskog med fältskikt 
av tuvtåtel och grenrör. Delobjekt 3 är en ekhage. 
 
Kring gårdarna finns flera välbevarade stenmurar. 
 
Betesmarkerna är måttligt till väl hävdade, ibland något överbetade. 
 
Floran är inte påverkad av konstgödsel. 
 
Värdeomdöme 
 
Haddåns värde ligger i den kulturhistoriska helheten. Välbevarade stengärdesgårdar, 
små åkrar, betesmarker och bebyggelse visar tillsammans upp ett ålderdomligt jord- 
brukslandskap. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Områden av mycket säregen och märklig betydelse. 
Stödkriterier. Nuvarande hävd, raritet, ålderdomligt jordbrukslandskap, skönhet. 
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33. BETESMARKER VID VÄSTRA EKETORP 
 
Ek. karta: 9E 8a Värdeklass: III 
 
Socken: Södra Råda Veg typer: Tuvtåteläng 
  Rödvenäng 
Areal: Öppen betesmark 4 ha  Högstarräng 
 Sötvattenstrandäng 2 ha  Gräs-lågstarräng 
 
Beskrivning 
 
Kring viken lilla Skagern öppnar sig skogen här och var till ett öppet kulturlandskap. 
Området är dock fattigt på betesdjur Vid Västra Eketorp finns emellertid får- och 
hästbetade marker. 
 
Den mest intressanta delen (delobjekt 1) ligger vid viken söder om gårdens tillfarts- 
väg. Öppen betesmark med gräs-, lågstarr- och tuvtåteldominerade fuktängar över- 
går i en betad sötvattenstrandäng med ett högstarrbalte av bl.a. hundstarr och flask- 
starr. Längre ut avlöses detta av bladvass. 
 
Tyvärr betas hagen av får, varför hävden av den blöta strandängen inte är den bästa. 
Bladvassen är ändå klart tillbakahållen. 
 
Den övriga marken norr om vägen (delobjekt 2) är en före detta åker med några bloc- 
kiga åkerholmar. Vegetationen består av trivial, gödslad rödvenäng och tuvtåteläng. 
Marken är hårt betad av häst. 
 
Kring åkerholmarna och i fuktängarna på andra sidan vägen finns en del hävdindika- 
torer; vårbrodd, harstarr, hirsstarr, ögontröst, knippfryle, ängsskallra m.fl. 
 
En nedsjunken stengärdesgård och öppna diken är minnen från en tidigare odlings- 
epok. 
 
Värdeomdöme 
 
Den sällsynta, hävdade våtmarken lyfter objektet. Hade marken betats av ett annat 
djurslag, t.ex. kor, som är de bästa våtmarkshävdarna, hade värdet varit högre. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Område som efter intensifierad hävd utgör ett för 
regionen gott exempel på naturlig betesmark. Område med hotad naturtyp. 
Stödkriterier. Typrepresentativitet, skönhet. 
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34. FODERMARKER KRING RUD OCH PERSNÄSET 
 
Ek. karta: 9E 8b Värdeklass: III 
 
Socken: Södra Råda Veg typer: Rödvenäng 
  Skogsnävaäng 
Areal: Annan hårdvall 1,5 ha  Örtrik friskäng 
 Björkhage 1,5 ha  Gräs-lågstarräng 
 Öppen betesmark 0,5 ha  Fårsvingeltorräng 
  Tågäng 
 
Beskrivning 
 
Byn Rud och udden Persnäset ligger i det öppna och småskaliga jordbrukslandska- 
pet i Södra Rådas sydligaste del. Trakten är praktiskt taget fri från betesdjur. De 
betesmarker som finns växer igen eller hålls öppna genom mänsklig försorg. 
 
Inom området finns tre marker värda att nämnas: 
 
Persnäset (delobjekt 1) är en liten udde som går ut i sjön Skagern. Udden är flack 
och öppen och kantas av en bård av al och asp. En vacker, örtrik friskäng, med rik- 
ligt av bl.a. nattviol, ängsvädd och jungfrulin pryder marken. I fuktigare delar finns 
gräs-lågstarrvegetation med hirsstarr och harstarr. På två ställen i området går ber- 
get i dagen. Runt dessa är vegetationen torrängspräglad med bl.a. tjärblomster. An- 
dra exempel på slåtter- och betesgynnade arter är darrgräs, knägräs, revfibbla, stagg 
och ängsskallra. Udden fungerar som båtplats. Ängen slås, men förmodligen inte 
varje år, eftersom en del sly hinner komma upp. 
 
Nordväst om, och kanske tidigare förbunden med Persnäset till en sammanhängande 
fodermark, ligger en björkhage (delobjekt 2). Björkarna står glest och luftigt, och det 
finns knappast några buskar, vilket ger fri sikt ner mot sjön. Fältskiktet är en skogsnä- 
vaäng dominerad av ängskovall, gökärt, kruståtel och örnbräken. Bland slåtter- och 
betesgynnade arter kan nämnas kvastfibbla, slätterfibbla, svinrot och Jungfru Marie 
nycklar. I de övre delarna finns en stengärdesgård. Marken är ohävdad men ändå för- 
hållandevis lite igenväxt. 
 
Öster om själva byn Rud finns ett slåtterängsfragment runt en igenrasad knuttimrad 
Ängslada. I den örtrika friskängen växer bl.a. darrgräs, blåsuga, Jungfru Marie nyck- 
lar, nattviol och mandelblomma. 
 
På andra sidan vägen mot skogsbrynet finns ytterligare en igen- växande fodermark 
med flera slåtter- och betesgynnade arter. Marken är öppen med enstaka björkar, as- 
par och enar samt en hel del sly. Fältskiktet är varierat med tågäng och gräs-lågstarr- 
äng i fuktiga partier och örtrik friskäng i torrare, Av värdefulla arter kan nämnas bl.a. 
Jungfru Marie nycklar, rödklint, ängsskallra och ängsvädd. Miljön störs av diverse 
skräp, grus- och jordhögar. 
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Värdeomdöme 
 
I Södra Rådas fodermarksfattiga landskap är dessa, om än ohävdade marker, ett 
välkommet inslag. Persnäset hävdas fortfarande i viss mån och de övriga marker- 
na är ännu förhållandevis öppna. Flera opåverkade och hävdgynnade arter och ve- 
getationstyper förekommer. Persnäset har en stor artrikedom och speciellt björk- 
hagen (delobjekt 2) är ett gott exempel på en svensk fodermark. Ett starkt hot 
mot dessa marker finns i den pågående igenväxningen. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Områden, som efter vissa restaureringsåtgärder och 
intensifierad hävd utgör för regionen goda exempel på naturliga slåtter och/eller 
betesmarker. Stödkriterier. Typrepresentativitet, ålderdomligt jordbrukslandskap, 
skönhet. 
 
Befintligt skydd och planerinasstatus 
 
Områdena ingår i objekt 17:202, klass 2; ”Södra Råda kyrkor med omgivningar”, 
i länets naturvårdsprogram. 
 
 
35. OHÄVDAD FODERNARK I SÖDRA RÅDA 
 
Ek. karta: 9E 8b Värdeklass: III 
 
Socken: Södra Råda Veg typer: Örtfriskäng 
  Gräs-lågstarräng 
Areal: Öppen betesmark 1 ha 
 
Beskrivning 
 
I en nord-sydlig dal omgiven av skog på båda sidorna, breder Södra Rådas öppna 
landskap ut sig. Byar med samlade gårdar och mindre åkrar ger odlingslandskapet 
en ålderdomlig prägel. Avsaknaden av betesdjur och därigenom hävdade betesmar- 
ker i Södra Råda är dock slående. 
 
Vid en gård i skogsbrynet nära Södra Rådas gamla kyrka finns en ohävdad naturlig 
fodermark (delobjekt 1). Mellan gårdens hus och uthus breder en öppen örtrik frisk- 
äng ut sig. I buskskiktet finns enstaka enar. Flera hävdgynnade arter, bl.a. ögontröst, 
mandelblomster, jungfrulin, nattviol och darrgräs, vittnar om en lång kontinuitet som 
ogödslad slåtter- och/eller betesmark. I en nedre fuktigare del finns gräs-lågstarrve- 
getation med hirsstarr, stagg och sumpmåra. 
 
Området hävdas inte. Den öppna karaktären finns fortfarande kvar men kommer snart 
att ändras av den sly som kommer upp överallt. Förekomsten av älgört visar också vart- 
åt det lutar. 
 
Runt Södra Råda gamla kyrka finns en mindre, hävdad slåtteräng (delobjekt 2). Röd- 
venängen har inte samma floristiska värden och naturliga karaktär som delobjekt 1. 
Förutom ängsskallra, prästkrage, vårbrodd m.m. finns en del kulturväxter. 
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Värdeomdöme 
 
Den naturliga fodermarken i delobjekt 1 har en artrik, hävdgynnad och opåverkad 
flora, som nu hotas av igenväxning. Gårdsmiljön är vacker och kulturhistoriskt in- 
tressant. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Område, som efter vissa restaureringsåtgärder och 
intensifierad hävd utgör ett för regionen gott exempel på naturlig slåtter- eller be- 
tesmark. Område med mycket rik flora. 
Stödkriterier. Typrepresentativitet, ingrepp-påverkan, ålderdomligt jordbruksland- 
skap, skönhet. 
 
Befintligt skydd och planeringsstatus 
 
Området ingår i objekt 17:202, klass 2; ”Södra Råda kyrkor med omgivningar” i 
länets naturvårdsprogram. Kyrkan och området kring detta är riksobjekt för kultur- 
minnesvård. 
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36. SVENNINGSÖARNA OCH FRUSKÄREN - BETADE ÖAR I ÅRÅS- 
 VIKEN 
 
Ek. karta: 9D 9j, 9E 9a Värdeklass: II 
 
Socken: Södra Råda Veg typer: Rödvenhed 
  Högstarräng 
Areal: Blandlövhage 14 ha  Rödvenäng 
 Öppen betesmark 3 ha  Fårsvingeltorräng 
 Sötvattenstrandäng 7 ha 
 
Beskrivning 
 
Åråsviken, en stor vik av Vänern, skär in i norra Gullspångs kommun, där Västergöt- 
land och Värmland gränsar till varandra. I viken finns ett av landets bästa exempel 
på ändmoräner. Inom ett 3 000 ha stort område bildar ändmoränerna ett virrvarr av 
oftast långsmala, större och mindre öar i NV-SO riktning. De reser sig ofta lodrätt 
som stenmurar från den plana, grunda bottnen. Mellan öarna breder vidsträckta blad- 
vassområden ut sig. Tidigare förekom ett omfattande kreatursbete ute på öarna. I 
dag betas endast två ögrupper; Fruskären och Svenningsöarna. 
 
Fruskären består, till skillnad från de flesta öarna av en nord-sydlig isälvsavlagring. 
De tre öarna har öppna, svagt välvda plan med grupper av björk, rönn och al längs 
stränderna. På den sydligaste ön har den östra stranden röjts. 
 
Vegetationen är torr och något hedartad med rödvenfriskäng, röd venhed och får- 
svingeltorräng. 
 
Floran är artfattig. Av hävdgynnade arter finns ljung, vårbrodd, liten blåklocka, har- 
starr, backnejlika och filtlav. 
 
Svenningsöarna är mer skogbevuxna. På Lilla Svenningsön finns en tät blandlövha- 
ge (al, sälg, rönn, björk, gran samt en i buskskiktet) som ibland öppnar sig i små 
gläntor. 
 
Grässvålen kan karaktäriseras som en artfattig rödvenäng med liten blåklocka och 
knägräs som exempel på hävdgynnade arter. Här och var finns små försumpade om- 
råden, Den låga, vindpinade skogen, gläntorna och den friska grässvålen ger tillsam- 
mans en härlig rumskänsla. 
 
Stora Svenningsön är helt skogbevuxen med främst asp och björk samt en hel del 
döda träd. 
 
Speciellt på Stora Svenningsön men även på Lilla finns stora fält med stenblock. 
 
Fruskärens och Svenningsöarnas stränder har genom årtionden av bete öppnats upp 
och fått en gles och tuvig vegetation av högstarrtyp. Dominerande arter år vasstarr, 
blåstarr och grenrör, med islag av flera andra gräs och örter, t.ex. sjöfräken, manna- 
gräs, ängsbräsma, strandklo kranssvalting och andmat. Den grunda bottnen och vat- 
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tenvegetationen förbinder Fruskären och Svenningsöarna med de närmaste mindre 
öarna, vilket gör att djuren även kan gå ut på dessa. 
 
De betade öarna har stor betydelse för fågellivet. Gäss- och andfåglar rastar och be- 
tar på dem. På en del ställen, t.ex. Södra. Fruskärens västsida, finns dybankar, som 
är viktiga födoplatser för olika vadarfåglar. Tranor häckar på båda ögrupperna 
(Tomas Landgren, 1987). 
 
På Fruskären har tidigare funnits flera små fiskestugor varav en är kvar och har res- 
taurerats till övernattningsstuga. 
 
Betet på öarna har lång kontinuitet, på Fruskären åtminstone 50 år. Idag går ungdjur 
på öarna. De fraktas fortfarande ut och hem med den gamla koekan. Betestrycket 
på själva öarna är gott men borde ökas något för att ge stränderna bättre hävd. 
 
Värdeomdöme 
 
Betade öar är unika idag. Förutom den stora betydelsen för fågellivet har de också 
ett värde som kulturhistorisk företeelse. En lång kontinuitet under hävd höjer detta 
ytterligare. Svenningsöarna och Fruskären har trots en artfattig flora dessa värden. 
Dessutom tillför de en ytterligare ny naturtyp till skärgården och har stora skönhets- 
värden. 
 
Utslagsgivande huvudkriterier. Välhävdade områden, som utgör för regionen goda 
exempel på naturliga betesmarker. Områden med hotade biotoper. Områden med 
rik fauna. Områden av mycket säregen och- märklig beskaffenhet. Stödkriterier. 
Kontinuitet, raritet, ingrepp-påverkan, nuvarande hävd1 skönhet. 
 
Befintligt skydd och planerinasstatus 
 
Öarna ingår i naturreservatet Nötön-Åråsviken. De finns också med i länets natur- 
vårdsprogram objekt 17:104, klass 1; ”Åråsviken med omgivningar”. Nötön-Årås- 
viken är riksobjekt för naturvård. 
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5.8 OBJEKT MED VISST BEVARANDEVÄRDE (KLASS ”4”) 
 
 Koor- Ungefär- 
Nr Ekoblad dinater lig areal 

401. Öppen betesmark, Botten 9E 4a 0E2A 1 
402. Annan hårdvall, Skaterud 9E 4b 3B6H 1 
403. Öppen betesmark, Storhultabäcken 9E 4b 1D4C 22,5 
404. Öppen betesmark, Åstorp, Hovaån 9E 4b 4E2I 12 
405. Öppen betesmark, Ebbetorp 9E 4c 4A4C 4 
406. Blandlövhage, Åsebolet 9E 4d 3B5C 0,5 
407. Björkhage, Äspelunden 9E 5a 1E5C 0,5 
408. Öppen betesmark, Håkankila 9E 5b 2A1E 2,5 
409. Öppen betesmark, Prästekila 9E 5b  B83B 1 
410. Annan hårdvall, Folkeberg 9E 5b 4C4F 0,5 
411. Öppen betesmark, Kålltorp 9E 5b 1E4G 5 
412. Öppen betesmark, Kvarntorp 9E 5b 3E2I 0,5 
413. Öppen betesmark, Hultåsen 9E 5c 4E3I 3 
414. Björkhage, Vallsjöholm 9E 5c 4E9I 1,5 
 9E 6c 0E0I 
415. Öppen betesmark, Västra Lövåsen 9E 5d 4A9J 1,5 
416. Öppen betesmark, Kvarntorpet 9D 6j 2D0A 4 
417. Öppen beteshage, björkhage, annan 9E 6b 2B4I 6 
 hårdvall, Häljatorp, Mysten 
418. Öppen betesmark, Brushult 9E 6b 1C4I 7 
419. Öppen betesmark, Lorensberg 9E 6b 1D3E 4 
420. Björkhage, Hammaren 9E 6b 2D6I 1,5 
421. Öppen betesmark, Sörgården 9E 6b 0D5F 2,5 
422. Öppen betesmark, Valeholm 9E 6c 0B3A 3,5 
423. Öppen betesmark, Solbacken 9E 6c 2E1B 6 
424. Öppen betesmark, Vallsjön 9E 6d 0A9D 12 
425. Öppen betesmark, Motorp 9E 6d 0B5D 0,5 
426. Öppen betesmark, Torpa 9E 7a 0A8H 1 
427. Öppen betesmark, Banken 9E 7a 2A2I 0,5 
428. Ekhage, Ribbingsfors 9E 7a 4D5C 25 
429. Betad skog, Viken 9E 8a 1D0F 4 
430. Öppen betesmark, Sörön 9D 8j 3C3D 4 
431. Öppen betesmark, Lilla Årås 9E 8a 4C60 3 
432. Öppen betesmark, alhage, Lökstad 9E 8a 2C9B 1,5 
433. Öppen betesmark, betad skog, Nolby 9E 9b 3A0C 1 
434. Öppen betesmark, Edsgården 9E 9b 3A1H 0,5 
 
6. TACK 
 
Ett stort tack till Leif Andersson på länsstyrelsen som varit handledare under arbetets 
gång och till Arne Sjögren och Thomas Landgren för värdefull kunskap om kommu- 
nens natur, hjälp med växtbestämningar och guidning till svåråtkomliga objekt (Sven- 
ningsöarna och Fruskären). Jag vill också tacka alla andra som bidragit med råd, dåd 
och stöd under inventeringen och vid utarbetandet av rapporten. Sist men inte minst 
vill jag rikta ett tack till bönderna i kommunen för vänligt bemötande, intresse och 
värdefulla tips titan deras arbete med ängar och hagar skulle den här inventeringen 
sakna innehåll. 
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8. KARTOR 
 
Ekonomiska kartor i skala 1:10 000 
Kartblad 9E4a - 9E4d, 9E5a - 9E5d, 9D6j - 9E6d, 9D7j - 9E7b, 9D8i - 9E8c, 
9D9i - 9E9b 
 
Ekonomisk karta över Skaraborgs län, skala 1:10 000 från 1877-1882. Nyutgåva 
av Föreningsbanken och landstinget, tryckt på Västergötlands Tryckeri AB, Skara 
1986. Kartblad 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13. 
 
Kommunal planeringskarta skala 1:50 000 

Planeringskarta över Skaraborgs län, nordöstra delen, skala 1:100 000 

Geologiska kartblad i skala 1:50 000 
Ser Aa nr 139 Töreboda 
Ser Aa nr 145 Otterbäcken 
Ser Aa nr 128 Skagersholm 
 
 
 



 Bilaga 1 
 1 (3) 
 
 
ARTLISTA 
 
De i inventeringsrapporten förekommande arterna. Namngivningen följer 
Krok & Almquist, Svensk flora, 26:e upplagan 1984. 
 
Acer platanoides lönn 
Agrostis capillaris rödven 
Ajuga pyramidalis blåsuga 
Alisma plantago-aquatica svalting 
Alnus glutinosa klibbal 
Alnus incana gråal 
Alopecurus geniculatus kärrkavle 
Antennaria dioica kattfot 
Anthoxantum odoratum vårbrodd 
Arrhenatherum pratense ängshavre 
Betula spp. björk 
Briza media darrgräs 
Calamagrostis canescens grenrör 
Calamagrostis stricta madrör 
Calluna vulgaris ljung 
Campanula rotundifolia liten blåklocka 
Cardamine pratensis ängsbräsma 
Carex acuta vasstarr 
Carex elata bunkestarr 
Carex globularis klotstarr 
Carex leporine harstarr 
Carex nigra hundstarr 
Carex panacea hirsstarr 
Carex rostrata flaskstarr 
Carex vesicaria blåsstarr 
Carlina vulgaris spåtistel 
Ceritaurea jacea rödklint 
Corylus avellana hassel 
Crataegus spp. hagtorn 
Dactylis glomerata hundäxing 
Dactylorhiza maculata Jungfru Marie nycklar 
Danthonia decumbens knägräs 
Deschampsia caespitosa tuvtåtel 
Deschampsia flexuosa kruståtel 
Dianthus deltoids backnejlika 
Equisetum fluviatile sjöfräken 
Euphrasia spp. ögontröst 
Festuca ovina fårsvingel 
Filipendula ulmaria älggräs 
Filipendula vulgaris brudbröd 
Frangula alnus brakved 
Fraxinus excelsior ask 
Galium uliginosum sumpmåra 
Gentianella campestris fältgentiana 
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Forts. 
Geranium sylvaticum skogsnäva 
Glyceria fluitans mannagräs 
Glyceria maxima jättegröe 
Gymnadenia conopsea brudsporre 
Hieracium auricula revfibbla 
Hiercium gr. Striptolepidea kvastfibblor 
Hieracium gr. Tridentata styvfibblor 
Hygrocybe spp. vaxskivlingar 
Hypochoeris maculata slåtterfibbla 
Jasione montana monke 
Juncus conglomeratus knapptåg 
Juncus effuses veketåg 
Juncus filiformis trådtåg 
Juncus squarrosus borsttåg 
Juncus stygius dytåg 
Juniperus communis en 
Lathyrus linifolius gökärt 
Lemna minor andmat 
Leontodon hispidus sommarfibbla 
Leucanthemum vulgare prästkrage 
Luzula campestris knippfryle 
Lychnis viscaria tjärblomster 
Lycopus europaeus strandklo 
Malus domestica apel 
Melampyrum pretense ängskovall 
Nardus stricta stagg 
Peltigera canina filtlav 
Phragmites australis bladvass 
Picea abies gran 
Pinus sylvestris tall 
Plantago media rödkämpar 
Platanthera bifolia nattviol 
Polygala vulgaris jungfrulin 
Polygonum viviparum ormrot 
Populus tremula asp 
Potentilla palustris kråkklöver 
Potentilla rupestris trollsmultron 
Primula veris gullviva 
Prunus avium fågelbär 
Prunus padus hägg 
Pteridium aquilinum örnbräken 
Pulsatilla vulgaris backsippa 
Quercus robur ek 
Rhinathus minor ängsskallra 
Rorippa palustris sumpfräne 
Rosa spp. nypon 
Rumex spp. skräppor 
Salix phylicifolia grönvide 
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Forts. 
Salix repens krypvide 
Salix spp. viden 
Saxifraga granulata mandelblomster 
Scorzonera humilis svinrot 
Sedum telephium kärleksört 
Sorbus aucuparia rönn 
Sorbus intermedia oxel 
Succisa pratensis ängsvädd 
Tilia cordata lind 
Urtica dioica brännässla 
Vaccinium myrtillus blåbär 
Vaccinium vitis-idaea lingon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 2 
 
 
 
KVÄVEGÖDSEL INDIKATORER 
 
Följande arter indikerar vid massuppträdande kvävegödselanvändning 
 
Anthriscus sylvestris hundloka 
Arctium spp. kardborre 
Cirsium arvense åkertistel 
Dactylis glomerata ssp. Glomerata hundäxing 
Elymus repens kvickrot 
Festuca pratensis ängssvingel 
Phleum pratense timotej 
Poa pratensis ssp. Pratensis ängsgröe 
Rumex crispus krusskräppa 
Rumex longifolius gårdsskräppa 
Rumex obtusifolius tomtskräppa 
Taraxacum Vulgaria ogräsmaskrosor 
Lirtica dioica brännässla 
 
(Ur SNV:s handbok 1987) 
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SLÅTTER- OCH BETESINDIKATORER I R-LÄN 
 
Ett urval. 
 
Siffrorna anger reaktion på slåtter- respektive beteshävd och r hämtade ur Ekstam 
1987; Kärlväxter som indikatorarter i svenska slåtter- och betesmarker. Inget gra- 
dientförhållande i sifferangivelserna 4-6. 
 
1 = Slåtterberoende (sent betespåsläpp) 
2 = Starkt slåttergynnad (sent betespåsläpp) 
3 = Måttligt slåttergynnad (sent betespåsläpp) 
4 = Grässvålsart allmänt (slåtter- och betesgynnade/slåtter och betestoleranta) 
5 = Populationstyngdpunkten på relativt hårt betade betesmarker (betesgynnade 
 artar) 
6 = Populationstyngdpunkten på sedan mer än en mansålder ohävdad mark eller 
 på annan mark än hävdad naturlig fodermark (”ohävdsart”) 
* = starkt slåttergynnad på silikatmark, slåtter och betesväxt på kalkmark 
x = starkt slåttergynnad i Sydsverige, mer indifferent i boreala områden. 
 
 
Ajuga pyramidalis blåsuga 5 
Alchemilla filicaulis/vestita späddaggkåpa/ 
 vindaggkåpa 
Alchemilla glomerulans källdaggkåpa 
Alopecurus aequalis gulhavre 
Antennaria dioica kattfot 4 
Anthoxantum odoratum vårbrodd 4 
Arabis hirsuta lundtrav 
Arnica montana slåttergubbe 2 
Arrhenatherum pratense ängshavre 4 
Blysmus compressus plattsäv 4 
Botrychium lunaria låsbräken 4 
Briza media darrgräs 2 * 
Calluna vulgaris ljung 4 
Campanula persicifolia stor blåklocka 3 
Campanula rotundifolia liten blåklocka 4 
Cardamine prat. ssp. prat. ängsbräsma 3 
Carex caryophyllea vårstarr 5 
Carex ericetorum backstarr 5 
Carex hostiana ängsstarr 2 
Carex leporina harstarr 3 
Carex muricata snårstarr 
Carex pulicaris loppstarr 3 
Carex spicata piggstarr 
Carlina vulgaris spåtistel 5 
Cerastium semidecandrum vårarv 5 
Cirsium acaule jordtistel 5 
Crepis praemorsa klasefibbla 2 
Dactylorhiza maculata Jungfru Marie nycklar  3 
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Danthonia decumbens knägräs 4 
Dianthus deltoides backnejlika 4 
Euphrasia spp. ögontröst 
Filipendula vulgaris brudbröd 4 
Fragaria viridis backsmultron 5 
Galium saxatile stenmåra 4 
Galium uliginosum sumpmåra 4 
Gentiana pneumonanthe klockgentiana 4 
Gentianella campestris fältgentiana ¼ 
Gymnadenia conopsea brudsporre 4 
Helianthemum nummularium solvända 3 
Hieracium auricula revfibbla 4 
Hieracium gr. Stiptolepidea kvastfibblor 
Hydrocotyle vulgaris spikblad 
Hypochoeris maculata slåtterfibbla 2 
Juncus squarrosus borsttåg 5 
Lathyrus linifolius gökärt 3 
Leontodon hispidus sommarfibbla 3 
Leucanthemum vulgare prästkrage 3 
Linum catharticum vildlin 2 * 
Listera ovata tvåblad 2 
Luzula campestris knippfryle 5 
Luzula pallescens blekfryle 5 
Luzula sudetica svartfryle 5 
Lychnis viscaria tjärblomster 3 
Nardus stricta stagg 4 
Ophioglossum vulgatum ormtunga 3 * 
Parnassia palustris slåtterblomma 1/3 
Pedicularis sylvatica granspira 3 
Peltigera canina filtlav 
Phleum phleoides flentimotej 4 
Pimpinella saxifraga bockrot 4 
Platanthera bifolia nattviol 3 
Platanthera chlorantha grönvit nattviol 4 
Polygala amarella rosettjungfrulin 4 
Polygala vulgaris jungfrulin 4 
Polygonum viviparum ormrot 4 x 
Potentilla crantzii vårfingerört 4 x 
Potentilla tabernaemontani småfingerört 5 
Primula farinosa majviva 4 * 
Primula veris gullviva 2 
Pulsatilla vulgaris backsippa 4 
Ranunculus bulbosus knölsmörblomma 4 
Ranunculus polyanthemos backsmörblomma 3 
Rhinanthus minor ängsskallra 2 
Rhinanthus serotinus ssp. vernalis höskallra 2 * 
ssp. serotinus  4 
Salix repens krypvide 4 
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Saxifraga granulata mandelblomma 5 
Scorzonera humilis svinrot 2 
Serratula tinctoria ängsskära 2 
Silene nutans backglim 
Succia pratensis ängsvädd 3 
Taraxacum gr. Erythospern sandmaskrosor 5 
Taraxacum gr. Obliqua dvärgmaskrosor 
Taraxacum gr. Spectabilia atlantmaskros 
Thalictrum simplex backruta 2 
Thesium alpinum spindelört 
Thymus serpyllum backtimjan 5 
Trifolium montanum backklöver 3 
Trollius europaeus smörboll 2 x 
Veronica spicata axveronika 5 
Veronica verna vårveronika 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


