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Omslaget: 
Hornåns dalgång och betesmarken vid Oppegården (179) i Hög, 
Hudiksvalls kommun. 

Siffran inom parentes är det objektnummer som tillhör varje beskri-
vet område. 
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"Paradiset är en äng före slåttern" 
Harry Martinsson 

Stjärnorna på kartan visar lägena för de 203 ängs- och hag-
marker som registrerats inom klass I - III i inventeringen. 



FÖRORD 

Ängen och hagen har tjänat ut i det svenska produktionsland-
skapet. De jordbrukare som ännu, och "på allvar" slår vinterfoder 
åt sina kreatur i en riktig slåtteräng kan i vårt län räknas i 
ensiffriga tal. Bonden har för länge sedan hängt lien på logväg-
gen och där lär den bli hängande. Till och med björkhagen, ene-
backen och andra naturliga betesmarker har sedan en tid varit 
olönsamma markslag, som bara betas i undantagsfall. Den forna ri-
kedomen av olika markslag och småbiotoper, som hörde samman med 
det äldre odlingslandskapet håller på att ersättas av ett land-
skap där i stort sett bara skogen och åkern lämnas kvar. 

1987 tog naturvårdsverket initiativ till en riksomfattande in-
ventering av de återstående ängs- och hagmarkerna. En inventering 
av de marker som ännu, efter århundraden av obruten slåtter- och 
beteshävd inte sett vare sig plog eller handelsgödsel. I Gävle-
borgs län påbörjades fältarbetet 1987 och slutfördes 1990. Arbet-
et har bjudit på många överraskningar och upplevelser. Många sto-
ra naturvärden, som ingen eller få tidigare har känt till, har 
upptäckts och dokumenterats. 

Inventeringen har haft flera syften. De viktigaste har varit att 
få underlag för: 

• att, genom avtal om NOLA-ersättning, med AMS-medel mm, kunna 
säkra en fortsatt skötsel och /eller restaurering av äng och 
hage, 

• länsstyrelsens naturvårdsplanering, 

• förordnanden om naturreservat eller naturvårdsområden, 

• den kommunala fysiska planeringen, 

• tillämpning av skötsel-, skogsvårds- och naturvårdslagens 
hänsynsregler, och tillämpning av paragraferna 18, 18c och 20 
i naturvårdslagen. 

Ett annat viktigt motiv har varit att dokumentera vad som fanns 
kvar av ängs- och hagmarker i Gävleborgs län 1987 - 1990. Här är 
det viktigt att påpeka att beskrivningarna av varje inventerad 
plats gäller de förhållanden som rådde vid inventeringstillfäl-
let. Sedan dess kan mycket ha hunnit inträffa. Djurdrift och 
ängsbruk kan i några fall ha lagts ner innan brukaren har fått 
information om de värden hans gård besitter. På andra ställen kan 
en fortsatt drift vara omöjlig av andra skäl. Genom NOLA-avtal 
eller avtal om LANDSKAPSVÅRDSERSÄTTNING har dock en fortsatt 
skötsel säkrats för nära hälften av alla områden. 

Projektledare och ansvarig för rapportsammanställningen har varit 
Jonas Lundin på enheten för miljövård och fiskefrågor. 
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Många andra har på olika sätt deltagit i inventeringen, främst 
givetvis fältinventerarna Magnus Bergström, Stefan Grundström och 
Peter Ståhl. Flera botaniskt eller i övrigt naturvårdsintresse-
rade privatpersoner har lämnat värdefulla tips på områden av 
intresse. Skogsvårdsstyrelsen och samtliga kommuner i länet har 
bidragit ekonomiskt, och med tips och synpunkter på arbetet. Då-
varande Lantbruksnämnden hjälpte bredvilligt till att sprida in-
formation till och samla in tips från länets jordbrukare. Många 
brukare har också själva tipsat länsstyrelsen om fina objekt. 
Peter Ståhl har lämnat värdefulla synpunkter på floraavsnittet.  
Ronny  Engström har varit behjälplig i Lantmäteriets forskningsar-
kiv. Till dessa och alla andra som i övrigt underlättat arbetet 
riktar länsstyrelsen ett varmt och uppskattande TACK I 

Det är vår förhoppning att denna publikation ska bidra till att 
sprida intresset för och kunskaper om dessa nu hotade markslag, 
samt att så mycket som möjligt av våra få återstående ängs- och 
hagmarker, kommer att få den skötsel de behöver även i framtiden. 

Länsstyrelsen i mars 1993 
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SAMMANFATTNING 

Vårt odlingslandskap har på bara några få decennier kommit att 
utarmas på ett oroväckande sätt. Markslag som äng och hage och 
andra värdefulla biotoper försvinner och ersätts med ett mer 
ensartat landskap där skog och åker dominerar. 

Mot bakgrund av denna för jordbrukslandskapet hotfulla utveck-
ling tog Naturvårdsverket 1987 initiativ till en riksomfattande 
inventering av landets ängs- och hagmarker. Syftet var att doku-
mentera alla naturliga fodermarker, d v s sådana som hävdats 
länge och kontinuerligt med slåtter (ängsmark) eller bete (hag-
mark) utan påverkan av olika produktionshöjande ingrepp som 
konstgödning, upplöjning, kemisk bekämpning eller liknande. 

I Gävleborgs län skedde fältarbetet åren 1987 - 1990. Arbetet 
finansierades av naturvårdsverket, länsstyrelsen, länets samt-
liga kommuner och skogsvårdsstyrelsen. Som grund för invente-
ringen granskades hela länet i IR-flygbilder. Sammanlagt deltog 
4 personer i fältarbetet. Förutom områden som verkade intressan-
ta i flygbildstolkningen kontrollerades även ett stort antal 
tips från myndigheter, organisationer, naturintresserade privat-
personer och jordbrukare. 

Inventeringen visade att arealen kvarvarande naturlig fodermark 
i Gävleborgs län uppgår till 490 ha, fördelade på 203 beskrivna 
objekt. Dessa har klassificerats i följande tre värdeklasser: 

Högsta värde, 	klass I 	24 objekt 113,3 ha 
Mycket högt värde, klass II 	66 	" 	179,4 ha 
Högt värde, 	klass III 113 	197,2 ha  

	

203 	489,9 ha 

Den genomsnittliga arealen är 2,4 ha. Den största registrerade 
naturliga fodermarken är en 21 ha stor öppen hagmark. Den minsta 
är en 0,1 ha stor hackslått. Vid urvalet har någon egentlig ned-
re storleksgräns inte satts. 

Öppen hagmark är den typ av naturlig fodermark som är överlägset 
mest vanlig. Totalt är 1/3 av den typen. På andra plats, med av-
seende på areal kommer sötvattenstrandäng. Jämför man utifrån 
antalet registrerade förekomster kommer ängstypen hackslått på 
andra plats. Särskilt ovanliga är ekhage (1), havsstrandäng (3), 
träd- och buskbärande äng (4) och blandlövhage (5). 

Sammanlagt har 21 hävdformade vegetationstyper registrerats. 
Vanligast är friskängar av rödven- och skogsnäva-typ, fuktäng av 
tuvtåtel-typ, gräshed av stagg-typ och torräng av fårsvingeltyp. 

I länets ängs- och hagmarksflora möts ofta nordliga och sydliga 
inslag. Detta är ett resultat av länets läge vid den naturliga 
norrlandsgränsen. I fodermarkerna söder om Gävle är floran på-
verkad av kalkhaltig morän. Ett 30-tal arter kan anses som ho-
tade, t ex hartmansstarr, ängs- och fältgentiana, ävjepilört och 
jungfrulin. 
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SÅ FORMADES BONDENS LANDSKAP- 
- en odlingshistorisk bakgrund  

Den svenska bondens historia börjar för ungefär 6 000 år sedan. 
Vi hade då ett förhållandevis varmt klimat med vidsträckta, 
fuktiga lövurskogar, till och med långt upp i de norrländska 
landskapen. Hittills hade stenåldersmänniskan livnärt sig som 
nomadiserande jägare. Men så av någon anledning slog sig jägaren 
ner, började röja öppna markytor i skogarna och ägna sig åt en 
primitiv form av växtodling på små upphackade åkrar. Jägaren 
blev bofast. Efter några års odling var marken snart utmagrad, 
gav dålig avkastning och övergick istället till betesmark, och 
en ny markyta fick odlas upp. Äldsta tiders bonde var i huvudsak 
boskapsskötare och stora arealer öppen betesmark behövdes. Redan 
här, 3 000 - 4 000 år före Kristi födelse börjar alltså de för-
sta svenska betesformade grässvålarna - den första kulturskapade 
ängsvegetationen - att formas. Vi vet dock inte säkert om detta 
tidiga jordbruk funnits i Norrland. 

Det skulle dröja omkring 4 000 år innan någon avgörande för-
ändring i jordbruket inträdde. Nu hade klimatet börjat för-
sämras. Det liknade mer det vi har idag med kalla vintrar som 
krävde att djuren stallades in i fähus och att vinterfoder sam-
lades under sommaren. Stora arealer öppen mark måste sättas av 
för just detta och dessa slåtterängar blev snart det viktigaste, 
och till ytan dominerande markslaget kring bosättningarna. 
Ängsbruket blev en ny och livsavgörande syssla för bonden. Ängs-
marken hägnades med möda och noggrannhet in för att hålla 
kreaturen borta från den frestande grödan. Djuren förvisades 
istället till bete på utmarken, dvs skogsområdena utanför den 
öppna, hägnade marken kring bosättningen - inägorna. Det omfatt-
ande skogsbetet kom i hög grad att prägla utmarksskogen som blev 
luckig och bitvis ljusöppen. Djurens tramp och bete formade, åt-
minstone fläckvis, en grässvål även i skogen. 

Installningen på vintern medförde att järnåldersbonden fick en 
ny intressant produkt - gödsel. Genom att utifrån tillföra nä-
ring kunde han nu odla samma åkerlapp år efter år. Åkerbruket 
kunde permanentas och förläggas till inägomarken, på bekvämt av-
stånd från bosättningen. Gårdar etablerades och de första by-
strukturerna började formas. Det var naturligt att de bästa 
markerna koloniserades först. I våra trakter var det länge bara 
de mest näringsrika och lättbrukade områdena längs älvdalarna, 
de större sjöarna och kusterna som var befolkade. Även inom des-
sa områden etablerades dock jordbruket ojämnt. 

Exempel på några tidigt uppodlade områden i länet är Hälsing-
tuna-Högsbygden i Hudiksvall och markerna kring Hedesunda vid 
Daläven. Dessa trakter hade ett utvecklat åkerbruk redan under 
yngre järnåldern. Vid den tiden var markerna i Voxnans dalgång 
visserligen bebodda, men inte av jordbrukare utan av jägare och 
fiskare. Här skulle det dröja till medeltiden, omkring 1200-ta-
let innan jordbruket blev den viktigaste näringen. 
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När den bästa jordbruksmarken hade tagits i anspråk skedde en 
expansion ut till magrare skogstrakter, från de bästa bygderna 
redan under medeltiden. Stora delar av länets inre låg dock 
länge obrukade. Först på 1500-talet, i och med finnkolonisa-
tionen, bröts ny jordbruksmark i de karga moränjordarna i Gäst-
riklands och Hälsinglands inland. Även de svenska bönderna 
tvingades så småningom att ta utmarkerna i anspråk. Driften av 
fäbodar och bodland i skogsbygderna blev i vårt län en viktig 
och integrerad del av jordbruket och ytterligare ett sätt att ta 
till vara alla tillgängliga näringsresurser. Utmarkerna kom ofta 
att avkasta mer än inägorna och många fäbodar och bodland blev 
med tiden också fasta bosättningar. En etablering av nybyggen i 
skogstrakterna tog också fart på 1600- och 1700-talen. 

Kortsnaggade grässvålar präglade stora delar av det äldre jord-
brukslandskapet. Lenninge, Bollnäs kommun omkring 1910. 
Foto länsmuseet. 

I sin strävan att överleva utnyttjade bonden markerna på alla 
tänkbara sätt, ofta intill ren rovdrift. Fodret från fastmarks-
ängarna kompletterades med hö från våtmarker. Det var inte 
ovanligt att detta utmarkshö volymmässigt kunde spela lika stor 
roll som höet från inägornas ängar. Att bra slåttermyrar var 
värdefulla vittnar namn som Andersvallsslåtten, Slåtterna, 
Slåttmyran m fl om än i dag. Löv från träd och buskar var en an-
nan foderreserv som hade stor betydelse. Asp, sälg, björk och 
rönn skattades. Ofta togs löv från dessa trädslag från buskage 
på odlingsrösen och andra hinder i ängs- och åkermarken. Dikes-
kanter, vägrenar och andra marginella slåtterytor slogs med 
kortbladiga liar, skapta för att hacka sig fram mellan stenar 
och andra hinder. Varje strå var viktigt och skulle tas till va-
ra. 



• AVER  

   ÄNG 
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Vittsjöns by i den södra delen av Bollnäs kommun, 1840. Åkermar-
ken upptar 10,5 ha, ängsmarken 26,3 ha. Landskapet var en inne-
hållsrik mosaik av olika markslag och småbiotoper. 

Idag brukas 3,5 ha åker. Knappt en hektar ängsmark, fördelad på 
två ytor, har restaurerats och är vad som återstår av 1800-ta-
lets vidsträckta ängsmarker. Som hjälp för identifieringen har 
några av 1840 års hägnader markerats med streckad linje. 
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Förutom de olika markslag bonden skapade, lämnade han också and-
ra fasta spår efter sig i landskapet. Öppna diken, odlingsrösen, 
åkerhak, hägnader i trä eller sten, brukningsvägar, åkerholmar, 
fägator, dammar och gödselstackar är några exempel på detta. Al-
la dessa småmiljöer i det äldre jorbrukslandskapet bidrog ytter-
ligare till att ge olika djur och växter livsrum. De bidrog till 
att än mer öka den vidunderligt rika biologiska mångfald som hör 
till det traditionellt skötta odlingslandskapet. 

I ängen formades genom århundraden, ibland årtusenden av kon-
tinuerlig hävd en myllrande rikedom av olika växtarter. Gräs-
markernas artrika vegetation blev också grunden för ett artrikt 
djurliv. Många insekter har sina värdväxter i gräsmarkerna. Fle-
ra är till och med för sin existens direkt beroende av vissa 
ängsväxter. Många är också de fåglar och däggdjur som har an-
passat sig till ett liv i människans närhet. 

Ängsbruket nådde sin kulmen i våra trakter kring mitten av 
1800-talet. Då kunde över 80 % (!) av all brukad öppen mark i en 
by vara just slåtteräng. Länsstyrelsen lät 1985 göra en under-
sökning av bl a markanvändningshistoriken i Korpåsens by i Has-
sela. Den visade att arealen ängsmark i Korpåsen 1847 uppgick 
till 87 % av den brukade totalarealen. En liknande bild visar 
äldre kartmaterial från Vittsjöns by i den södra delen av Boll-
näs finnskog. Vid en kartering "för förordnad skattläggning" 
1840, var förhållandet åker - ängsmark ca 30 - 70 %. 

Snart ställdes bondelandskapet återigen inför stora förändring-
ar. 1800-talets kraftiga befolkningsökning tvingade bl a fram en 
utveckling från en mångfald av olika extensiva brukningssätt mot 
ett fåtal mer intensiva. Produktionen av foder flyttades succes-
sivt ut till åkermarken, och äng och hage började alltmer ersät-
tas av odlade slåtter- och betesvallar. Några av ängsmarkerna 
blev dock betesmarker och de flesta av våra idag kvarvarande, 
artrika hagmarker har en förhistoria som slåtterängar. 

En av de tidigaste stora förändringarna vid denna tid, var den 
splittring av bystrukturerna som skedde i samband med laga skif-
tesreformen. Så småningom kom också sjösänkningsföretag, utdik-
ningar av våtmarker och täckdikningar av de öppna dikena. Till 
detta kommer efterkrigstidens användning av konstgödsel, kemika-
lier och rensat utsäde, monokulturer, stordrift och växtföräd-
ling. Allt för att på en allt mindre areal jordbruksmark kunna 
producera alltmer. På några decennier kom den tidigare jordhung-
ern att bytas mot ett "besvärande" överskott av spannmål och 
andra sk prisreglerade grödor. Bland annat för att komma till 
rätta med detta avreglerades jordbruket i och med 1990 års jord-
brukspolitiska beslut. Det system av lagar och förordningar som 
tidigare garanterade jordbrukaren aysättning för sina produkter 
ayskaffades och jordbruket  gays  stöd för att finna alternativ 
och anpassa sig till en friare marknad. 

Vi kan alltså se hur jordbrukslandskapet har bytt ansikte, från 
stenåldersbondens första trevande tag med hackan till dagens 
stordriftslandskap med överskottsproblem. Utvecklingen har dock 
till en början skett omärkligt, smygande och steg för steg. Men 
summan av alla förändringar har gett oss ett odlingslandskap där 
den biologiska och kulturhistoriska mångfalden nu är starkt ho-
tad, ett landskap där den forna rikedomen av markslag, småbioto-
per och arter håller på att gå förlorad, ett landskap där i 
stort sett bara åkern och skogsmarken lämnats kvar - ett land-
skap som saknar artrikedom, variation och historia. 



METODIK 

FÖRARBETE 

Ängs- och hagmarker har länge varit en vit fläck på naturvårds-
kartan, i Gävleborgs län liksom i många andra län. Bara ett få-
tal områden som uppfyller kriterierna för naturlig fodermark var 
kända innan inventeringen påbörjades. Arbetet inleddes därför 
med en enkätförfrågan om tips på lämpliga lokaler. Ett brev med 
svarstalong (bilaga 1) sändes till lämpliga myndigheter, före-
ningar, organisationer och privatpersoner. På detta sätt kom ett 
60-tal tips till länsstyrelsens kännedom. Information om in-
venteringen spreds också via tidningsartiklar och lokalradioin-
slag. Dåvarande lantbruksnämnden hjälpte till att få ut informa-
tion till jordbrukare, som i många fall rapporterade sina marker 
till länsstyrelsen eller lantbruksnämnden. Av de totalt ca 150 
tips som inkommit på olika sätt till länsstyrelsen visade sig ca 
1/3 vara intressanta ur inventeringens aspekter. 

För att förankra inventeringen hos kommunerna togs också i ett 
tidigt skede kontakt med länets samtliga kommuner. Varje kommun 
besöktes och informerades om inventeringens bakgrund, syfte och 
uppläggning. Kommunala kontaktmän utsågs och glädjande nog gav 
varje kommun också ett värdefullt ekonomiskt stöd för arbetet. 

URVAL 

Urvalsprinciperna följer i stort de som rekommenderas i Natur-
vårdsverkets handbok "Inventering av ängs- och hagmarker", SNV 
1987. Detta innebär att ett eller flera av följande huvudkrite-
rier måste vara uppfyllt för att området skall beskrivas i in-
venteringen: 

A 1 Välhävdade områden, som utgör för såväl den naturgeogra-
fiska regionen som agrara kulturlandskapsregionen goda 
exempel på naturliga slåtter- eller betesmarker. Lång kon-
tinuitet i hävden är av stor betydelse. 

A 2 Områden som efter vissa restaureringsåtgärder och / eller 
intensifierad hävd utgör för såväl den naturgeografiska re-
gionen som agrara kulturlandskapsregionen goda exempel på 
naturliga slåtter- eller betesmarker. Även här är lång kon-
tinuitet i hävden av stor betydelse. 

B 	Områden med för regionen hotade naturtyper, biotoper, vege-
tationstyper och arter. Sammanfaller i många fall med A 1, 
A 2 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 / eller individrikedom. Kan samman-
falla med A 1, A 2 och B. 

D 	Områden med mycket säregen och märklig beskaffenhet. Områ-
destypen har märkliga särdrag som avviker från de för regi-
onen typiska karaktärsdragen. 

13  
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Ett undantag från kriterierna ovan utgör naturtypen artrik åker 
som egentligen inte uppfyller kriterierna för naturlig foder-
mark. Med artrik åker menar vi en mark där jorden vänts för 30 - 
40 år sedan eller tidigare, och som genom en fortsatt hävd åter-
fått ett växttäcke som liknar de naturliga fodermarkernas. I en 
region där arealen kvarvarande ängs- och hagmarker nu är mycket 
liten, kan denna naturtyp dock ha en stor betydelse ur natur-
vårdssynpunkt, som refugier för de naturliga fodermarkernas väx-
ter och djur. 

Eftersom bara ett fåtal ängs- och hagmarker var kända i länet 
när inventeringen påbörjades stod det tidigt också klart att nå-
gon egentlig minimiareal inte skulle gälla vid urvalet av ob-
jekt. Mycket små fragment naturbetesmark i anslutning till be-
tesvallar har dock inte registrerats. 

Artrik åkermark vid Flätsbo (139) i den södra delen av Ovanåkers 
kommun. 

FLYGBILDSTOLKNING 

Grunden.i förberedelsearbetet är flygbildstolkningen. Före fält-
arbetet granskades hela länet i stereobilder tagna med IR-käns-
lig färgfilm i skala 1:60 000. Som tolkningsinstrument användes 
ett Aviopret zoomstereoskop. IR-filmen har valts bl a för dess 
fördelar vid tolkning av just markens vegetation, fuktighetsgrad 
och ytstrukturer. Alla i länet verksamma inventerare genomgick 
först Naturvårdsverkets 5 dagar långa utbildning i tolkning av 
IR-bilder. Flygbildstolkningen skedde parallellt med en 
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genomgång av topografiska och ekonomiska kartor. Varje objekt 
som verkade intressant registrerades i en lista där följande 
uppgifter noterades: 

flygbildsnummer 
topografiskt kartblad 
löpnummer 
preliminärt objektnamn 
naturtyp 
ev vegetationstyp och 
prioritet för fältbesök 

De i flygbildstolkningen intressanta områdena ritades in på 
transparenta tolkningsöverlägg eller kopior av topografiska kar-
tan. 

FÄLTARBETE 

De utvalda områdena besöktes i fält under sommarsäsongerna 1987 
t o m 1989. Några kontrollerades också 1990 och 1991. Fältsä-
songen omfattar främst juni, juli och augusti månad, men många 
områden har också inventerats vid senare tidpunkter. Arbetet ut-
fördes av 4 inventerare som vardera svarade för var sin del av 
länet. 1987 inventerade Stefan Grundström den södra delen av 
Gästrikland och den norra delen av Hälsingland. 1988 inventerade 
Magnus Bergström en större del av centrala Hälsingland samt Dc-
kelbo kommun. Jonas Lundin och Peter Ståhl har under åren 
1988-89 arbetat med södra Hälsingland respektive Gävle och delar 
av Ljusdals kommuner. 1990 och -91 ägnades främst åt kontroller 
av sent inkomna tips. 

Inventeringsmetodiken följer i stort sett Naturvårdsverkets 
handbok "Inventering av ängs- och hagmarker", SNV 1987. Vid 
fältbesöken visade det sig att många av de i flygbildstolkningen 
intressanta objekten måste diskvalificeras. I många områden hade 
hävden upphört, marken plöjts, gödslats eller planterats. 

I de objekt som visat sig vara intressanta även i fält har bland 
annat följande uppgifter registrerats på naturvårdsverkets 
6-sidiga blankett (bilaga 2): 

naturtyp 
ägare 
ingrepp - påverkan 
markförhållanden 

vegetation och flora 
fauna 
kulturhistoriska förhållanden 
nuvarande hävdform och håvdtillstånd 

För att få en bild av områdets historia har inventeraren så 
långt möjligt också försökt träffa nuvarande brukare. I samband 
med detta har inventerarna även lämnat upplysning om de natur-
värden deras gård besitter. Vid fältarbetet har området avgräns-
ats och senare markerats på ett utsnitt ur ekonomiska kartan. 
Avgränsningen har i de allra flesta fall hållits snävt kring de 
naturliga fodermarkernas utbredning. Undantag är några enstaka 
gårdar som genomgående brukas på ett så ålderdomligt sätt att 
även åkrar, vallar och gårdstun fått ingå i objektet. Inventer-
aren har skrivit en sammanfattning av områdets huvuddrag som un-
derlag för länsstyrelsens beskrivning. Inventeraren har även gi-
vit ett sammanfattande värdeomdöme och lämnat förslag till 
klassificering av bevarandevärde. 
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Gräsbo, (112) en fäbodvall i Ovanåkers kommun med stora kultur-
historiska värden. 
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VÄRDERING OCH KLASSIFICERING 

De i fält beskrivna områdena har klassificerats i en tregradig 
skala för det sammantagna bevarandevärdet. En fjärde klass för 
objekt med vissa värden har också registrerats men inte beskri-
vits annat än i en kortfattad sammanställning. 

Klass I 	högsta bevarandevärde, områden med få motsvarigheter 
i länet eller landet 

Klass II mycket högt bevarandevärde 

Klass III högt bevarandevärde 

Klass IV visst bevarandevärde 

Värderingen har skett i två steg. Inventerarna har gjort en pre-
liminär första bedömning inom den grupp av objekt han arbetat 
med. När så hela länets material insamlats har länsstyrelsen 
gjort den slutliga avvägningen mellan samtliga objekt. Detta har 
lett till vissa revideringar av klassningen, såväl uppåt som ne-
dåt. 

Som stöd vid värdering och klassificering och för att kunna göra 
en så likartad bedömning som möjligt har inventeraren och läns-
styrelsen bedömt och poängsatt varje område beträffande följande 
kriterier: 

kontinuitet i hävden 	 nuvarande hävdtillstånd 
mångformighet 	 ålderdomligt jordbrukslandskap 
typrepresentativitet 	 skönhet 
ingrepp - påverkan 

Andra kriterier som spelat stor roll vid värderingen, men inte 
poängsatts är: 

geografisk representativitet särprägel 
raritetsvärden 	 storlek 

Poängsättningen av kriterierna har enbart använts som en hjälp 
vid värderingen och inte tillämpats strikt med precisa poäng-
gränser mellan olika värdeklasser. Detta har varit nödvändigt 
eftersom de olika värdekriterierna i vissa fall är kopplade till 
varandra och kan summeras men i andra fall spelar en avgörande 
roll mer eller mindre ensamma. 

Ett exempel på det senare är en ängsmark i Hadeviken i Gävle 
kommun (objekt nr. 60) Detta är en 0,5 ha stor öppen ängsmark 
där hävdkontinuiteten avbröts för flera decenier sedan. Det nu-
varande hävdtillståndet vid inventeringstillfället var därför 
dåligt. Objektet är inte mångformigt, har ringa storlek, var på-
verkat av igenväxning med lövsly och är genom sitt biologiska 
innehåll knappast geografiskt representativt. Trots detta har 
ängen vid Hadeviken givits högsta värde, klass I. Förutom en 
lång rad ovanliga ängsväxter är detta nämligen länets enda kända 
växtplats för hartmansstarr och krussilja, vilket ger objektet 



18  

mycket höga raritetsvärden. Dessa ger också området automatiskt 
ett värde för sin särprägel. Genom att ängsfloran fortfarande 
var förhållandevis intakt fanns goda möjligheter att bibehålla 
och förstärka värdet genom en restaurering och återupptagen 
slåtter. 

Även om de floristiska värdena i vissa fall, som i exemplet Ha-
deviken, kan ha en avgörande betydelse för klassningen är det 
dock viktigt att betona att inventeringen inte alls är en rent 
botanisk inventering. Mycket högt värde tillmäts också marker 
med en relativt artfattig växtlighet men där hävden varit lång  
och kontinuerlig, det nuvarande hävdtillståndet är bra och där 
floran ändå är för naturtypen representativ. Ett sådant exempel 
är den ca 3 ha stora öppna hagmarken i Stömne i Hudiksvalls kom-
mun (objekt nr 178). 

Under förutsättning att väl och kontinuerligt hävdade fodermar-
ker finns i objektet har även de kulturhistoriska förhållandena  
tillmätts stort värde. Detta kan illusteras av exemplet Gräsbo, 
en fäbod i Ovanåkers kommun (objekt nr 112) där fodermarkerna 
inskränker sig till några nu betade relativt artfattiga och små 
fd hackslåttytor. Samtidigt är en stor del av byggnadsbeståndet 
intakt och i genuint skick, liksom systemet av trägärdsgårdar 
och fägator. Dessutom finns odlingsrösen och ett ursprungligt 
system av små flikiga åkrar som brukas. Eftersom Gräsbo på detta 
sett ger en mycket god bild av hur fäbodmiljöerna i denna del av 
länet såg ut och fungerade under sin glansperiod, får de biolo-
giska värdena här spela en underordnad roll vid värderingen. Vid 
den slutliga sammanvägningen placerades Gräsbo i klass II, trots 
att de biologiska värdena motiverade högst klass III. 
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Arealen kvarvarande naturlig fodermark fördelar sig på 113,3 ha 
inom värdeklass I, 179,4 ha inom klass II och 197,2 ha inom 
klass III. 



NATURTYPER 

De naturliga fodermarkerna kan delas in i ett antal olika under-
typer beroende på hävdf orm (slåtter eller bete) och markförhål-
landen (t ex vattenhalt och jordtyp) mm. Generellt sköts ängar 
genom slåtter och hagmarker genom bete. I den fortsatta klass-
ificeringen i naturtyper stöter man dock ofta på svårigheter ge-
nom att de olika undertyperna ofta griper in i varandra och att 
hävdformen varierat genom tiderna. 

Som ett exempel kan nämnas att torra - friska ytblockiga morän-
marker ursprungligen oftast brukades genom slåtter som sk hack-
slått. I modern tid har dock hackslåttmarken ofta övergått i nå-
gon form av hagmark. Typen av hagmark bestäms i sin tur av häv-
dens intensitet och kan variera från helt öppen hagmark till en 
betesmark med ett glest träd- och buskskikt eller betad skog. 

Begreppen sötvattenstrandäng och havsstrandäng kan te sig mot-
sägelsefulla. Här har beteckningen för den äldre hävdformen 
(äng, som slogs) levt kvar, trots att den nutida hävden genom-
gående är bete. Som nämnts i metodikavsnittet har också naturty-
pen artrik åker fått ingå i inventeringen. Detta trots att den 
egentligen inte helt faller inom definitionen för naturlig fo-
dermark. Inventeringen omfattar dock inte all artrik åkermark i 
länet utan oftast bara objekt där artrik åker förekommer till-
sammans med naturlig fodermark. 

Sammanfattningsvis har inventeringen registrerat: 

Ängsmark Fukt-/våtmark 	Hagmark 	Betad skog Artrik åker 

62 objekt 26 objekt 	140 objekt 14 objekt 	23 objekt 

61,4 ha 	65,9 ha 
	

252,9 ha 
	

43,7 ha 	66,0 ha  

Observera att antalet objekt i sammanställningen ovan är större 
än antalet områdesbeskrivningar. Förklaringen är att ett område 
inte sällan innehåller flera olika naturtyper. Uppgifterna för 
betad skog ayser enbart de inhägnade skogsbetena. Till detta 
kommer 7 objekt där skogsbete med frigående djur förekommer, 
ochn som därför är omöjliga att arealberäkna. 

Nedan lämnas en beskrivning de 12 olika naturtyper som registre-
rats och en redovisning av deras förekomst och utbredning. Na-
turtyperna har indelats i grupperna fastmarksängar, fukt- och 
våtmarker, hagmarker och övriga fodermarker. Inom varje grupp 
sker redovisningen i den ordning de förekommer i länet med hän-
syn till den sammanlagda arealen av respektive naturtyp. Ängs-
och hagmarker har registrerats inom alla naturgeografiska regi-
oner utom region 32 a. På utbredningskartan har också regioner-
nas isolinjer och nummer markerats. 

19  



Arealfördelning efter naturtyp och värdeklass. 
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FASTMARKSÄNGAR 	  

HACKSLATT 
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Hackslått är en ofta mycket artrik ängstyp som förekommer på 
marginella marker, t ex mellan åker - skogsbryn, längs dikes-/ 
vägrenar eller kring gårdstun. Betecknande är den ofta ringa 
arealen, vilket bekräftar hur viktigt varje strå vinterfoder som 
kunde tas tillvara var förr. Hackslåttmarken hittar man på magra 
oftast ytblockiga torra - friska moränjordar. Vanligen är detta 
en helt öppen ängstyp men någon enstaka enbuske eller ett soli-
tärt träd kan också finnas i ängen. Hackslåtten, eller skrabb-
slåtten som man säger i delar av Hälsingland, slogs sent när an 
nat skördearbete var avklarat. Man använde kraftiga kortbladiga 
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liar, väl lämpade att "hac-
ka" sig fram mellan stenar 
och andra hinder. 

Utbredning 

Hackslått visade sig vara 
den till antalet näst vanli-
gaste naturtypen med 46 re-
gistrerade objekt, omfattan-
de 31,1 ha. Detta är 16,8 % 
av det totala antalet men 
samtidigt bara 6,3 % av den 
totala arealen naturlig fo-
dermark, ett resultat av att 
hackslåttmarkerna oftast är 
mycket små. Ängstypen är väl 
spridd över stora delar av 
länet och saknas bara i 
Ockelbo och Söderhamns kom-
muner. Spridningen inom de 
naturgeografiska regionerna 
är också god med förekomst i 
länets alla regioner, utom 
32 a. 
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ANNAN ÖPPEN ÄNG 

Till denna naturtyp förs torra - friska öppna ängsmarker, ofta 
på lite näringsrikare och mindre stenbundet underlag än hack-
slåtten. Ängar av den här typen är oftast större än de mer mar-
ginella hackslåttmarkerna. Gränserna mellan dessa båda typer är 
dock ibland otydliga. Några av länets mest artrika fodermarker 
är tillhör just typen annan öppen äng. 

Utbredning 

Naturtypen har en sydlig ut-
bredning i länet med ett 
objekt vardera i Hof  ors  och 
Sandvikens kommuner och hela 
8 inom Gävle kommun. Utöver 
dessa finns två ängar i 
Ljusdals kommun (Remman och 
Bäckeskogsvallen) och en i 
Nordanstig (Västansjövallen) 
Dessa sammanlagt 13 ängar 
omfattar tillsammans 17 ha 
och utgör 4,8 % av antalet 
objekt och 3,5 % av den sam-
manlagda arealen naturlig 
fodermark i länet. Drygt 
2/3 av all annan öppen ängs-
mark ligger inom de natur 
geografiska regionerna 26 
och 27. 
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TRÄD- OCH BUSKBÄRANDE ÄNG 

En ängstyp på fastmark med en mosaik av träd och/eller buskar 
och öppna solexponerade partier. I de fåtal ängar av denna typ 
som finns kvar i länet är rönn, björk, oxel, getapel, try, en 

och rosbuskar exempel på 
växter i träd- och buskskik- 

28 b 	 tet. 

Utbredning 

32 a 

Av denna, tidigare sannolikt 
mer välspridda ängstyp, har 
bara 4 områden registrerats. 
Dessa har en utpräglat syd-
lig utbredning och utgör 
tillsammans 1,5 % av objekt-
en medan den sammantagna 
arealen 13,3 ha utgör 2,7 % 
av den totala arealen natur-
lig fodermark i länet. Alla 
utom ett, Eggegrund i region 
26, ligger inom den natur-
geografiska regionen 27. Eg-
gegrund bidrar dessutom med 
hela 11 ha av den totala 
arealen. 

27  



„ _ 	•,":" 	- 

EEEIiEEIi 
. 	' 

\WY,I 

_ 

-~3~ 

— ~~%=,777/45 -39 
( 	

45562 
— 

\11 

K 

_.„ 

_ 

7-• 
, 7.1ano're -PZ ,  

24  

FUKT- OCH VÅTMARKER 	  

SÖTVATTENSTRANDÄNG 

Denna naturtyp förekommer på flacka sedimentmarker invid sjö-, 
älv- och åstränder. Dessa, genom våröversvämningar naturligt nä-
ringsrika, gräsmarker hade förr en mycket stor betydelse för 
produktionen av vinterfoder och utnyttjades intensivt genom 
slåtter. Detta pågick långt in i modern tid och vid exempelvis 
Dalälven upphörde strandängsslåttern inte förrän efter andra 
världskriget. På några av sötvattenstrandängarna fortsätter häv- 

den än idag, nu dock genom 
bete. I de mest välhävdade 
fallen 	förekommer en ovan-
lig och artrik vegetations-
typ, kortskotts- eller äv-
jebroddsvegetation. Denna är 
beroende av djurens tramp 
och bete i vattenlinjen och 
byggs upp av en serie små-
vuxna vattenväxter. 

Utbredning 

Sötvattenstrandängarna har 
en god spridning i länet och 
har registrerats i samtliga 
kommuner utom Bofors och Hu-
diksvall. Sammanlagt har 23 
objekt om totalt 59,6 ha be-
skrivits. Dessa utgör 8,4 % 
av det totala antalet och 
12,2 % av den totala are-
alen. Traditionen att hävda 
sötvattenstrandängar tycks 
leva kvar längst i de cent- 
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rala delarna av Hälsingland som har 20 av de 23 objekten. Ovan-
åkers kommun har en särställning med 8 inventerade områden, de 
flesta koncentrerade till Alftatrakten i Voxnadalen. Naturtypen 
är mest välrepresenterad inom den naturgeografiska regionen 28 b 
där 78 % av objekten återfinns. Dessutom finns två områden var-
dera inom region 26 och 27. 

HAVSSTRANDÄNG 

Havsstrandängen är den föregående naturtypens motsvarighet vid 
Bottenhavets brackvattenstränder. Länets kust är dock ofta stor-
och rikblockig och tillgången på flacka sedimentstränder, lämp- 

liga för slåtter eller bete 
har därför alltid varit  då- 

28  b 

	

	 lig. Detta har medfört att 
havsstrandängen, näst efter 

30 a 	 ekhage, är den mest hotade 
typen av naturlig fodermark 
I länet. 

Utbredning 

oh.T 
- 

7L-47  

Idag återstår tre kända ännu 
hävdade havsstrandängar i 
Gävleborgs län. De utgör 
tillsammans 1,1 % av det to-
tala antalet objekt. Två av 
havsstrandängarna ligger in-
om Gävle och en i Hudiks-
valls kommun. De upptar en 
total areal om 6,3 ha vilket 
är 1,3 % av den totala are-
alen naturlig fodermark. Al-
la tre ligger inom den na-
turgeografiska regionen 27. 
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ÖPPEN HAGMARK 

Naturtypen är som namnet anger en betesmark utan egentligt träd-
eller buskskikt (< 25 % krontäckning). Enstaka solitära träd av 
t ex rönn, sälg, björk, tall eller gran eller någon ros-, en-
eller videbuske kan dock förekomma. Underlaget är främst torr - 
frisk ytblockig moränmark. De flesta öppna hagmarker har en för-
historia som ängsmark. Ursprungligen hölls ju djuren mest på 
skogsbete, men när ängsbruket efterhand upphörde kunde betesdju-
ren flyttas för bete på inägomarken. 

Utbredning 

Öppen hagmark är den sär-
klassigt vanligaste typen av 
naturlig fodermark i Gävle-
borgs län. Totalt har 81 
öppna hagmarker med en areal 
av 148,4 ha registrerats. 
Dessa utgör 29,7 % av an-
talet och 30,3 % av arealen 
öppen hagmark i länet. Na-
turtypen är också den som 
har den vidaste utbredning-
en, med god representation i 
samtliga kommuner och natur-
geografiska regioner, utom 
region 32 a. 
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ANNAN TRÄD- OCH BUSKBÄRANDE HAGMARK 

Till typen förs alla träd- och buskbärande betesmarker (kron-
täckning > 25 %) som inte faller under definitionerna för 
björk-, ek- eller blandlövhage. Ofta handlar det om f d ängsmark 
som genom en nuvarande ganska svag beteshävd fått ett skikt av 

tall, gran och buskar, van- 
ligen en, vide eller rosbu- 

28 b 	 skar. 

Utbredning 

Naturtypen är vanlig med 
förekomster i alla utom Ho-
fors och Söderhamns kom-
muner. Sammanlagt har 26 
objekt omfattande 51,1 ha 
registrerats. Dessa utgör 
9,5 % av antalet och 10,4 % 
av totalarealen. Spridningen 
inom de naturgeografiska re-
gionerna är relativt jämn 
med flera objekt i varje re-
gion, utom 32 a. Fördelning-
en mellan landskapen är dock 
ojämn med drygt det dubbla 
antalet i Hälsingland. 

27 
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BJÖRKHAGE 

En träd- och buskbärande betesmark där trädskiktet till största 
delen består av björk. Förekommer mest på torr - frisk ytblockig 
moränmark. Karaktäristiskt är också ett inslag av spridda enbu- 

skar och inte sällan före- 
kommer också någon enstaka 

28 b 	 gran, tall, asp eller rönn. 

Utbredning 30 

32 a 

30 a 

27 

28 b 

Totalt har 27 björkhagar re-
gistrerats med en sammanlagd 
areal om 43 ha. Dessa utgör 
9,9 % av objekten och 8,7 % 
av den totala arealen natur-
lig fodermark i länet. Na-
turtypen har en vid sprid-
ning och är representerad i 
alla kommuner utom Hofors. 
Sandviken har en särställ-
ning med 9 objekt (16,4 ha). 
Björkhagar förekommer i lä-
nets alla naturgeografiska 
regioner, utom 32 a, men har 
en tyngdpunkt inom regioner-
na 27 och 28 b. Fördelningen 
mellan landskapen är jämn. 

26  

27 
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BLANDLÖVHAGE 

Till denna naturtyp förs lövträdspräglade hagmarker där inget av 
trädslagen dominerar. I de objekt som registrerats finns förutom 
t ex björk, rönn och al genomgående också inslag av ädla träd-
slag som ek, lind, ask och hassel. Underlaget är oftast torra - 

friska moränmarker men 
blandlövhagar på sediment- 
jordar förekommer också. 

Utbredning 

Totalt har bara 5 blandlöv-
hagar registrerats, omfat-
tande 8,2 ha. Dessa utgör 
1,8 % av antalet och 1,7 % 
av den totala arealen. Na-
turtypen har en utpräglat 
sydlig utbredning i länet 
med förekomster inom Hofors 
(2), Gävle (2) och Sandviken 
(1). Blandlövhagarna är rep-
resenterade med 4 områden 
inom den naturgeografiska 
regionen 27 och ett inom re-
gion 26. 
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ÖVRIGA FODERMARKER 	  

ARTRIK ÅKER 

Som tidigare har nämnts ayser begreppet artrik åker en mark som 
plöjts för 30 - 40 år sedan eller tidigare men som genom fort-
satt och kontinuerlig slåtter- eller beteshävd och under frånva-
ro av konstgödsel återfått en flora som liknar de naturliga fo-
dermarkernas. Naturtypen förekommer huvudsakligen på torra - 
fuktiga sedimentjordar. Det är viktigt att påpeka att de objekt 
som registrerats motsvarar inte den totala tillgången på artrik 

åker. Med några få undantag 

28 b har naturtypen bara beskri-
vits i de fall där den före-
kommer tillsammans med na- 

30 a 	 turlig fodermark. 

32 a 
htk FeArt 

30 a 

411- 

28 b 

k 
26  

27 

Utbredning 

27 

Sammanlagt har 23 artrika 
åkrar beskrivits, motsvaran-
de 8,4 % av alla objekt. 
Dessa upptar tillsammans 66 
ha vilket är 13,5 % av den 
totala arealen. Naturtypen 
har registrerats i alla kom-
muner utom Hof  ors,  Sandviken 
och Hudiksvall. Artrik åker 
förekommer också i alla na-
turgeografiska regioner, ut-
om 32 a, men med en över-
representation i länets 
västliga delar. 19 av de 23 
åkrarna ligger i Hälsing-
land. 
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VEGETATIONSTYPER 

Gräsmarkernas växttäcken formas efter de olika förhållanden som 
råder på platsen. Berggrund och jordmån bestämmer markens nä-
ringsinnehåll. Jordmånen påverkar också markens vattenhållande 
förmåga. Klimat, ljus, nederbörd och markanvändning är andra sk 
ståndortsfaktorer som är avgörande för växtarternas styrka och 
vitalitet i vegetationen. Växter som genom likartade ståndorts-
krav förekommer tillsammans, bildar vad man kallar ett växtsam-
hälle eller en vegetationstyp. Vegetationstyperna i våra äldre 
fodermarker är särskilt intressanta genom att de, lika väl som 
de enskilda växtarterna, i olika utsträckning gynnas eller är 
beroende av hävden. 

Totalt har 21 olika vegetationstyper registrerats i länets ängs-
och hagmarker. De vanligaste är gräshed av stagg-typ, torräng av 
fårsvingel-typ, friskängar av rödven- och skogsnäva-typ och 
fuktäng av tuvtåtel-typ. Sammanlagt har hävdformade vegetations-
typer registrerats 417 gånger. Av dessa utgör de vanligaste 
typerna 65 %. Generellt är friskängstyperna den grupp som domi-
nerar medan rishedar och torrängar är i minoritet. Till de mest 
sällsynta hör knylhavreäng, kalkfuktäng och sydlig variant av 
blåtåtelfuktäng, alla med bara en känd förekomst vardera. Ovan-
liga är också hällmarkstorräng (2) och blåtåtelfuktäng (3). Av 
särskilt intresse är också örtrik torräng av ängshavre-typ som 
bara har 8 kända förekomster, alla kring Gävle. Vegetationstypen 
har en sydostlig utbredning i landet och befinner sig här på sin 
nordgräns i landet. 

Nedan redovisas samtliga i länet förekommande hävdformade vege-
tationstyper och ett urval karaktärsarter inom varje typ. Domi-
nerande växter har markerats med D. Klassificeringen följer i 
allt väsentligt Nordiska ministerrådets handbok "Vegetationsty-
per i Norden" (1984). Eftersom denna dock främst har utarbetats 
efter syd- och mellansvenska förhållanden har vissa mindre jus-
teringar gjorts för att anpassa artlistorna till de förhållanden 
som råder i länet. Använda synonyma beteckningar för vegeta-
tionstyperna har angivits inom parentes. 

HEDVEGETATION 

RISHEDAR 

Rished av ljung-typ (Ljunghed) 

Ljungdominerad rished med bärris, gräs och örter. Relativt ovan-
lig i sitt hävdade tillstånd med 11 förekomster i länet. 

En 
	 Juniperus communis 

D Ljung 
	 Calluna vulgaris 
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Ljunghed på gården Tulpans (138), Alfta i Ovanåkers kommun. 
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D Blåbär 
D Lingon 
Pillerstarr 
Stagg 
Vårbrodd 
Kruståtel 
Kattfot 
Blodrot 

Vaccinium myrtillus 
Vaccinium vitis-idea  
Carex pillulifera 
Nardus stricta 
Anthoxantum odoratum 
Deschampsia flexuosa 
Antennaria dioica 
Potentilla erecta 

Rished av blåbär-lingon-typ (Blåbär-lingonhed) 

Relativt vanlig (19 registreringar) i torrare aysnitt med svag 
hävd i hagmarker, oftast på ytblockig moränmark. 

D Blåbär 	 Vaccinium myrtillius 
D Lingon 	 Vaccinium vitis-idea  
Vårbrodd 	 Anthoxantum odoratum 

D Kruståtel 	 Deschampsia flexuosa 
Vårfryle 	 Luzula pillosa 
Gökärt 	 Lathyrus linifolius 
Ängskovall 	 Melampyrum sylvaticum 
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GRÄSHEDAR 

Gräshed av rödven-typ (Rödvenhed) 

En relativt vanlig vegetationstyp (17 registreringar) i torr, 
moränmark. 

Ljung 
Lingon 

D Rödven 
Vårbrodd 
Kruståtel 
Fårsvingel 
Stagg 
Pillerstarr 
Kattfot 
Liten blåklocka 
Gråfibbla 
Grässtjärnblomma  

Calluna vulgaris 
Vaccinium vitis-idaea 
Agrostis capillaris 
Anthoxantum odoratum 
Deschampsia flexuosa 
Festuca ovina 
Nardus stricta 
Carex pillulif era 
Antennaria dioica  
Campanula  rotundifolia 
Hieracium pilosella 
Stellaria graminea 

Fårsvingel-variant av rödvenhed 

Som rödvenheden men med ett större inslag av örter och där får-
svingeln har en mer dominerande ställning. Mindre vanlig i länet 
med 8 registreringar jämnt fördelade i kommunerna. 

Gräshed av stagg-typ (Stagghed) 

En av de mest vanliga vegetationstyperna i länets fodermarker, 
noterad på 49 platser. Förekommer på torr-frisk moränmark, ofta 
med ett stort inslag av ris. 

Ljung 
Lingon 
Blåbär 
Odon 
Rödven 
Vårbrodd 
Kruståtel 
Fårsvingel 

D Stagg 
Rölleka 
Gullris 
Kattfot 
Blodrot 
Teveronika 
Grässtjärnblomma 
Fältgentiana 
Lås bräken  

Calluna vulgaris 
Vaccinium vitis-idaea 
Vaccinium myrtillius 
Vaccinium uliginosum 
Agrostis capillaris 
Anthoxantum odoratum 
Deschampsia flexuosa 
Festuca ovina 
Nardus stricta 
Achillea millefolium 
Solidago virgaurea 
Antennaria dioica 
Potentilla erecta  
Veronica  chamedrys 
Stellaria graminea 
Gentianella campestris 
Bothrychium lunaria 
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Stagghed vid Prästvallens fäbodar (167), Järvsö i Ljusdals 
kommun. 
Foto: Magnus Bergström. 

ÄNGSVEGETATION 

TORRÄNGAR 

Torräng av hällmarks-typ (Hällmarkstorräng) 

Ett sällsynt (2 registreringar) inslag som smala tonsurer med 
tunt jordlager kring berghällar ofta som övergångszoner mot om-
råden med tjockare jordlager. 

Fårsvingel 	 Festuca ovina 
Gråfibbla 	 Hieracium pilosella 
Bergsyra 	 Rumex acetocella 
Gul fetknopp 	 Sedum  acre  
Kärleksört 	 Sedum telephium 
Grönknavel 	 Scleranthus annus 
Styvmorsviol 	 Viola  tricolor  
Femfingerört 	 Potentilla argentea 

Torräng av fårsvingel-typ (Fårsvingeltorräng) 

Den vanligaste torrängstypen i länet, noterad på 37 plats-
er. Lågvuxen gräsvegetation med stort inslag av örter. Karaktä- 
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andra torra grovsedimentjordar. ristisk på sand- eller 

D Fårsvingel 
Rödven 
Vårbrodd 
Rölleka 
Lås bräken 
Kattfot 
Liten blåklocka 
Gråfibbla 
Slåtterfibbla 
Bockrot 
Gulmåra 
Smultron  

Festuca ovina 
Agrostis capillaris 
Anthoxanthum odoratum 
Achillea millefolium 
Botruchium lunaria 
Antennaria dioica  
Campanula  rotundifolia 
Hieracium pilosella 
Hypochoeris maculata 
Pimpinella saxifraga 
Galium verum 
Fragaria vesca 

Torräng av örtrik ängshavre-typ (Ängshavretorräng) 

En högvuxen och mycket artrik gräsmark, ofta på kalkpåverkade 
jordar. Har en utpräglat sydöstlig utbredning i länet med 8 re-
gistrerade förekomster, alla inom Gävle kommun. 

D Ängshavre 
D Luddhavre 

Darrgräs 
Fårsvingel 
Flentimotej 
Rödklint 
Väddklint 
Brudbröd 

D Gulmåra 
Tjärblomster 
Rödkämpar 
Svartkämpar 
Kantig fetknopp 
Backklöver  

Arrhenatherum pratense 
Arrhenatherum pubescens 
Briza media 
Festuca ovina 
Phleum phleoides 
Centaurea jacea 
Centaurea scabiosa 
Filipendula vulgaris 
Galium verum 
Lychnis viscaria 
Plantago media 
Plantago lanceolata 
Sedum sexangulare 
Trifolium montanum 

FRISKÄNGAR 

Friskäng av knylhavre-typ (Knylhavreäng) 

Med en enda känd 
getationstyperna 
och förekommer i 

D Knylhavre 
Luddhavre 
Hundäxing 
Ängsgröe 
Kvickrot 
Rödsvingel 
Hundloka 
Åkervädd  

förekomst är detta en av de mest sällsynta ve-
i länets fodermarker. Vegetationen är högvuxen 
övergångar mot ängshavretorräng. 

Arrhenatherum elatius 
Arrhenatherum pubescens 
Dactylis glomerata 
Poa pratense 
Elymus repens 
Festuca rubra 
Anthriscus sylvestris 
Knautia arvensis 
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Friskäng av rödven-typ (Rödvenäng) 

En lågvuxen, frisk gräsmark på såväl morän- som sedimentjordar, 
betesberoende och inte sällan under ett glest träd- och busk-
skikt. Med 89 registreringar är detta den mest vanliga vegeta-
tionstypen i länets naturliga fodermarker. Karaktäristisk i na-
turtypen artrik åker. 

D Rödven 
Vårbrodd 
Tuvtåtel 
Ängs fryle 

D Rölleka 
D Daggkåpor 
Liten blåklocka 
Vitmåra 
Prästkrage 
Gulvial 
Blodrot 
Ormrot 
Ängsskallra 
Grässtjärnblomma 
Maskrosor 
Vitklöver 
Kråkvicker 

Agrostis capillaris 
Anthoxantum odoratum 
Deschampsia cespitosa 
Luzula multiflora 
Achillea millefolium 
Alchemilla spp  
Campanula  rotundifolia 
Galium boreale 
Leucanthemum vulgare 
Lathyrus pratense 
Potentilla erecta 
Polygonum viviparum 
Rhinanthus minor 
Grässtjärnblomma 
Taraxacum Vulgaria 
Trifolium repens 
Vicia cracca 

Örtrik friskäng med kattfot, ormrot och darrgräs, Djupmurs (29), 
Österfärnebo i Sandvikens kommun. 
Foto: Stefan Grundström 
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Friskäng av örtrik typ (Örtrik friskäng) 

En mycket artrik frisk gräsmark, där ingen art kan sägas vara 
dominerande. Relativt allmän, noterad på 17 platser och med 
förekomst i de flesta kommuner. 

Rödven 
Vårbrodd 
Luddhavre 
Tuvtåtel 
Ängs fryle 
Stagg 
Rödsvingel 
Rölleka 
Låsbräken 
Daggkåpor 
Liten blåklocka 
Brudborste 
Vitmåra 
Ögontröst 
Prästkrage 
Rödkämpar 
Gulvial 
Blodrot 
Vårfingerört 
Ormrot 
Jungfrulin 
Åkerbär 
Fältgentiana 
Ängsskallra 
Grässtjärnblomma 
Maskrosor 
Skogsklöver 
Rödklöver 

Agrostis capillaris 
Anthoxantum odoratum 
Arrenatherum pubescens 
Deschampsia cespitosa 
Luzula multiflora 
Nardus stricta 
Festuca rubra 
Achillea millefolium 
Botrychium lunaria 
Alchemilla spp  
Campanula  rotundifolia 
Circium helenoides 
Galium boreale 
Euphrasia stricta 
Leucanthemum vulgare 
Plantago media 
Lathyrus pratense 
Potentilla erecta 
Potentilla crantzii 
Polygonum viviparum 
Polygala vulgaris (Gstr) 
Rubus arcticus (His) 
Gentianella campestris 
Rhinanthus minor 
Grässtjärnblomma 
Taraxacum Vulgaria 
Trifolium medium 
Triolium pratense 

Friskäng av skogsnäva-typ (Skogsnävaäng) 

En relativt högvuxen, vanlig (41 registreringar) och örtrik 
gräsmarkstyp på frisk mark, ofta med svag hävd. 

Rödven 
Vårbrodd 
Tuvtåtel 
Ängsfryle 
Rölleka 

D Daggkåpor 
Vitsippa 
Älggräs 

D Skogsnäva 
Brudborste 
Johannesört 
Ormrot 
Blodrot 
Maj smörblomma 
Smörblomma 
Ängsskallra 
Grässtjärnblomma 
Gullris  

Agrostis capillaris 
Anthoxantum odoratum 
Deschampsia cespitosa 
Luzula  multiflora  
Achillea millefolium 
Alchemilla spp 
Anemone nemorosa 
Filipendula ulmaria 
Geranium sylvaticum 
Circium helenoides 
Hypericum maculatum 
Polygonum viviparum 
Potentilla erecta 
Ranunculus auricomus 
Ranunculus acris 
Rhinanthus minor 
Grässtjärnblomma 
Solidago virgaurea 



Hundstarr 
D Tuvtåtel 
Brudborste 
Sumpmåra 
Humleblomster 
Gåsört 

D Smörblomma 
Ängsvädd 
Vitklöver 
Kärrviol 

Carex nigra 
Deschampsia cespitosa 
Circium helenoides 
Galium uliginosum 
Geum rivale 
Potentilla anserina 
Ranunculus acris 
Succisa pratensis 
Trifolium  repens  
Viola palustris  

Hundstarr 
Tuvtåtel 
Timotej 
Nysört 
Strätta 
Kabbeleka 
Kärrtistel 

D Älggräs 
Sumpmåra 
Humleblomster 
Gökblomster 
Smörblomma 
Kråkvicker 

Carex nigra 
Deschampsia cespitosa 
Phleum pratense 
Achillea ptarmica 
Angelica sylvestris 
Caltha palustris 
Cirsium palustre 
Filipendula ulmaria 
Galium uliginosum 
Potentilla palustris 
Lychnis flos-cuculi 
Ranunculus acris 
Vicia cracca  
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FUKTÄNGAR 

Fuktäng av tuvtåtel-typ (Tuvtåteläng) 

Tuvig fuktig gräsmark, ofta med kortsnaggade partier mellan tuv-
orna. Mycket vanlig med 57 registreringar. 

Fuktäng av högört-typ (Högörtäng) 

Högvuxen örtdominerad vegetationstyp som utvecklas i svaghävdad 
eller nyligen övergiven fodermark. Har noterats i 8 av länets 
naturliga fodermarker. 

Fuktäng av gräs-lågstarr-typ (Gräs-lågstarräng) 

Artrik, lågvuxen, gräs-starrdominerad vegetation. Förekommer i 
länet mest på betade strandängar men även i annan fuktig slåt-
ter- eller betesmark. Registrerad på 14 lokaler. 

Vårbrodd 
	

Anthoxantum odoratum 
Blåtåtel 
	

Molinia caerulia 
Krypven 	 Agrostis stolonifera 
Stagg 	 Nardus stricta 

D Hundstarr 	 Carex nigra 
Harstarr 	 Carex leporina 
Stjärnstarr 	 Carex echinata 
Trådtåg 	 Juncus filiformis 
Ängs fryle 	 Luzula multiflora 
Humleblomster 	 Geum rivale 
Ormrot 
	

Polygonum viviparum 
Slåtterblomma 	 Parnassia palustris 



Darrgräs 
Knagglestarr 
Ängsstarr 
Hundstarr 
Hirsstarr 

D Älväxing 
Ängsnycklar 
Ormtunga 
Ängsvädd 

Briza media 
Carex flava 
Carex hostiana 
Carex nigra 
Carex panicea 
Sesleria caerulia 
Dactylorhiza incarnata 
Ophioglossum vulgatum 
Succisa pratensis  
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Blodrot 
Kärrviol 
Höstfibbla 

Potentilla erecta 
Viola palustris 
Leontodon autumnale  

Fuktäng av kalk-typ (Kalk-fuktäng) 

Lågvuxen, artrik gräsmark på fuktig kalkpåverkad jord. En av lä-
nets mest sällsynta vegetationstyper med en enda känd förekomst 
vid Dalälven i Gävle kommun. 

Fuktäng av blåtåtel-typ (Blåtåteläng) 

Högvuxen vegetation på fuktig översvämningsmark. Mycket sällsynt 
i länets fodermarker, noterad på 3 lokaler. 

Ljung 
	 Calluna vulgaris 

Odon 
	 Vaccinium uliginosum 

Vasstarr 
	 Carex acuta 

Tuvtåtel 
	

Deschampsia cespitosa 
Fårsvingel 
	

Festuca ovina 
D Blåtåtel 
	

Molinia caerulia 
D Stagg 
	 Nardus stricta 

Kråkklöver 
	 Potentilla palustris 

Blodrot 
	

Potentilla erecta 
Ängsvädd 
	

Succisa pratensis 

Sydlig variant av blåtåtel-fuktäng 

Ett objekt som närmast liknar typen har registrerats i den syd-
ligaste delen av Sandvikens kommun. 

Tuvtåtel 
	

Deschampsia cespitosa 
D Blåtåtel 
	

Molinia caerulia 
Älväxing 
	 Sesleria caerulia 

Trådstarr 
	 Carex lasiocarpa 

Hirsstarr 
	 Carex panicea 

Knagglestarr 
	 Carex flava 

Knapptåg 
	 Juncus conglomeratus 

Gökblomster 
	 Lychnis flos-cuculi 

Ormrot 
	

Polygonum viviparum 
Blodrot 
	

Potentilla erecta 
Ängsvädd 
	

Succisa pratensis 
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Fuktäng av högstarr-typ (Högstarräng) 

Högvuxen tät starr-gräs-vegetation. Återfinns ofta i mosaik med 
kortskottsvegetation på betade stränder. Mindre vanlig med to-
talt 13 noterade lokaler. Huvuddelen (8 st) ligger inom Ovanå-
kers kommun. 

Brunven 
D Krypven 
Mannagräs 

D Blåsstarr 
D Flaskstarr 
Kabbeleka 
Ängsbrässma 
Sjöfräken 
Vattenmåra 
Sumpmåra 
Äkta förgätmigej 
Kråkklöver 
Fackelblomster 
Topplösa  

Agrostis canina 
Agrostis stolonifera 
Glyceria fluitans 
Carex vesicaria 
Carex rostrata 
Caltha palustris 
Cardamine pratensis 
Equisetum fluviatile 
Galium palustre 
Galium uliginosum 
Myosotis scorpoides 
Potentilla palustris 
Lythrum salicaria 
Lysimachia thyriflora 

Välbetade våta sedimentmarker, formade av djurens tramp är typ-
miljö för kortskottsvegetationen, Holmen (132) Ovanåkers kommun. 



Nålsäv 
Löktåg 
Fyrling 
Slamkrype-arter 
Ävjebrodd 
Ävjepilört 
Bitterpilört 
Strandpryl 
Smålånke 
Rödlånke 
Strandranunkel 
Sylört 

Eleocharis acicularis 
Juncus bulbosus 
Crassula aquatica 
Elatine spp 
Limosella aquatica 
Polygonum foliosum 
Polygonum hydropiper 
Litorella uniflora 
Callitriche palustris 
Peplis portula 
Ranunculus reptans 
Subularia aquatica 
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Fuktäng av fräken-starr-typ (Fräken-starräng) 

Högvuxen fräken-starr-vegetation, i länets fodermarker oftast 
som ett inslag i vattenlinjen på betade strandängar. Noterad 
från endast 5 lokaler. 

Flaskstarr 	 Carex rostrata 
Säv 	 Scirpus lacustris 
Kabbeleka 	 Chalta palustris 

D Sjöfräken 	 Equisetum palustris 
Topplösa 	 Lysimachia thyrsiflora 
Kråkklöver 	 Potentilla palustris 

KORTSKOTTSVEGETATION I SJÖ 

Kortskottsvegetation i näringsfattig sjö (Ävjebroddsvegetation) 

Extremt lågvuxen vegetation i vattenlinjen på betade strandäng-
ar. Gynnad av tramp som blottar bar jord. Registrerad på 16 lo-
kaler, men är i sitt välutvecklade stadium en stor sällsynthet. 

Strandranunkel 
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De välhävdade ogödslade gräsmarkerna ger utrymme för en stor 
artrikedom. Den årliga bortförseln av näringsämnen som slåttern 
eller betet innebär, gynnar de som kan konkurrera med stor för-
måga att hushålla med knappa näringsresurser. Växter med förmåga 
att klara den störning som hävden innebär har också en klar kon-
kurrensfördel. I ängs- och hagmarkerna finns en blandning av 
dels växter som spontant invandrat från det omgivande naturland-
skapet, dels växter som bonden själv fört till platsen från av-
lägsnare trakter. 

På detta sätt har våra äldre fodermarker utvecklats till de art-
rikaste miljöer svensk natur kan uppvisa. Århundraden av kon-
tinuerlig hävd har bidragit till att vi här hittar nära hälften 
av alla svenska kärlväxter. I extrema fall kan mer än 40 arter 
rymmas inom en kvadratmeter. Hävden är av avgörande betydelse 
för artrikedomen. Om slåttern eller betet upphör ersätts snart 
den stora mångfalden växter av ett fåtal konkurrensstarka arter. 

Genom att växterna på varierande sätt svarar på olika skötselåt-
gärder blir växttäckets sammansättning en spegel av hävdens 
tillstånd. Man kan säga att olika växter har olika indikatorvär-
de. Detta har varit till stor hjälp vid inventeringen och i vis-
sa fall av avgörande betydelse vid klassificeringen av bevar-
andevärdet. Det är då viktigt att notera att det inte är enbart 
en viss växts sällsynthet i sig som är det intressanta. Det 
största värdet ligger i den information om en lång, kontinuerlig 
och störningsfri hävd som en ovanlig växt kan indikera. 

Några drag i länets ängs- och hagmarksflora 

Länets läge vid den naturliga norrlandsgränsen skapar förutsätt-
ningar för ett möte mellan nordliga och sydliga inslag i floran. 
Nordliga är t ex smörboll, åkerbär, fjälltimotej, dvärglummer 
och grönkulla. Dessa förekommer tydligt mer frekvent i Hälsing-
land. Exemplen på sydliga inslag är ännu rikligare. Intressanta 
är de sydostliga arterna i änghavretorrängs-vegetationen, med 
växter som brudbröd, flentimotej, backklöver, kantig fetknopp 
och ängshavre. Nära sin nordgräns i landet är också hartman-
starr, krussilja och blodnäva. Andra som är mest frekventa i de 
södra länsdelarna är svartkämpar, väddklint, kamäxing, mandel-
blom, darrgräs och jungfrulin. 

Karaktäristiskt för länet är också den kalkpåverkan som gör sig 
påmind i flera av fodermarkerna söder om Gävle. I floran av-
speglar sig detta genom förekomst av t ex älväxing, vildlin, 
gullviva, rosettjungfrulin och ormtunga. 

Odlingslandskapets snabba omvandling har på kort tid kommit att 
missgynna eller hota en mängd av växterna i våra naturliga fo-
dermarker. För bara några decennier sedan var både darrgräset 
och jungfrulinet välspridda långt upp i Hälsinglands slåtter-
och betesmarker. Darrgräset har fortfarande en relativt stark 
ställning i Gästriklands fodermarker, men i Hälsingland finns 
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det nu bara på drygt en handfull lokaler. Jungfrulinet har helt 
försvunnit ur Hälsingefloran och återfinns bara på några få 
platser i västra Gästrikland. Hotade är också ävjepilört och 
slamkrype-arterna. Dessa småvuxna växter finns kvar i våra mest 
välhävdade sötvattenstrandängar. Om betet upphör försvinner ock-
så ävjebrodden och slamkryporna. 

Andra är mer akut hotade. Slåttergubbens och hartmanstarrens 
förekomster i länet står och faller med en enda känd lokal i 
Hälsingland repsektive Gästrikland. Ängsgentianan finns visser-
ligen i några vägkanter och liknande miljöer men som genuin 
ängsväxt är den bara känd från en hävdad äng på ön Römaren i 
Gävlebukten. Bland de som redan trängts ut helt ur länets ängs-
och hagmarksflora kan majviva, fjällgentiana, korskovall och 
dvärglåsbräken nämnas. 

Artlista 

Den följande artlistan är ett urval av alla de växter som kan 
påträffas i länets naturliga fodermarker. Utan anspråk på att 
vara komplett tar den upp utpräglade indikatorarter för hävdad 
och ogödslad mark (*), samt ett antal karaktärsväxter i länets 
gräsmarker. Artlistan följer systematiken i "Norsk og Svensk 
flora", Johannes Lid, Oslo 1979. Förkortningarna Gstr och His 
ayser Gästrikland respektive Hälsingland. Med begreppet hotad 
menas att växten finns med i den svenska listan över hotade art-
er. (Databanken för hotade arter och Naturvårdsverket 1991). 
Förekomstangivelserna gäller enbart respektive arts frekvens 
i naturliga fodermarker, inte dess totala förekomst i länet. 

Dvärglummer - Selaginella sellaginoides * 
Mindre allmän i torra - fuktiga slåtter- och betesmarker, ut- 
bredningstyngdpunkt i Hls. 

Ormtunga - Ophioglossum vulgatum * 
Karaktäristisk i naturliga havsstrandängar, endast en känd 
lokal i inlandet - en betad kalkfuktäng. 

Låsbräken - Bothrychium lunaria * 
Tämligen allmän på torr - frisk främst betesmark i hela lä- 
net. 

Höstlåsbräken - Bothrychium multifidum * 
Sällsynt i torr hedartad ängsvegetation, främst betesmarker, 
tyngdpunkt i His, hotad. 

En - Juniperus communis 
Allmän karaktärsväxt i de flesta naturliga betesmarker i hela 
länet. 

Vårbrodd - Anthoxanthum odoratum 
Mycket allmän i ogödslade gräsmarker i hela länet. 

Flentimotej - Phleum phleoides * 
Sällsynt karaktärsväxt i ängshavretorrängar, endast i de syd- 
östra delarna av Gävle kommun. 
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Fjälltimotej - Phleum alpinum 
Tämligen allmän i frisk ogöds-
lad gräsmark, främst i His. 

Rödven - Agrostis capillaris 
Mycket allmän vegetationsbildare 
i frisk främst betesmark i hela länet. 

Tuvtåtel - Deschampsia caespitosa 
Mycket allmän vegetationsbildare, främst 
i fuktig betesmark. 

Ängshavre - Arrhenatherum pratense * 
Sällsynt på torr kalkrik mark i Gstr, 
främst knuten till ängshavretorrängar-
na i Gävletrakten. 

Luddhavre - Arrhenatherum pubescens 
Tämligen allmän i frisk gräsmark, 7 
främst i länets SÖ delar. 

Älväxing - Sesleria caerulea * 
Sällsynt, noterad i en fuktig 
kalkpåverkad betesmark i 
Hedesunda. 

Blåtåtel - Molinia caerulea 
Mindre allmän i länets fuk-
tiga slåtter- och betesmarker. 

Darrgräs - Briza media * 
I Gstr fortfarande tämligen 
allmän men i His tillbaka-
trängd till drygt en handfull 
lokaler och med högt indi- 	Iradta9 
katorvärde. Frisk slåtter- 
och betesmark. 

Kamäxing - Cynosurus cristatus 
Mycket sällsynt i friska 
betesmarker i Gästrikland. 
Troligen insådd. 

Rödsvingel - Festuca rubra 
Allmän i friska gräsmarker 
i hela länet. 

Fårsvingel - Festuca ovina 547 
Allmän vegetationsbildare 
i torra öppna marker i hela 
länet. 

Stagg - Nardus stricta * 
Allmän vegetations-
bildare i länets slåt-
ter- och betesmarker. 
Torr - frisk men ibland 
även på fuktig mark. God 
indikator för ogödslad mark. 
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Nålsäv - Eleocharis acicularis * 
En mindre allmän karaktärsväxt i välhävdade sötvattenstrand- 
ängar. Växer i vattenlinjen och gynnas av betesdjurens tramp. 

Hartmanstarr - Carex hartmannii * 
En känd växtlokal i en fuktig slåtteräng i södra Gstr. Slåt- 
tergynnad och hotad. 

Hundstarr - Carex nigra 
Tämligen allmän i fuktiga gräsmarker. Karaktärsart i fuktäng 
av gräs- lågstarr-typ. 

Vasstarr - Carex acuta 
Allmän i våta strandängsmiljöer. Ingår ofta i högstarrfuk- 
tängar. 

Pillerstarr - Carex pillulifera * 
Mindre allmän i mager, torr slåtter- och betesmark i stora 
delar av länet. 

Vårstarr - Carex caryophyllea * 
Mindre allmän i torr, företrädesvis betad mark, sydlig. 

Hirstarr - Carex panicea * 
Tämligen allmän i fuktig gräsmark i hela länet. 

Blekstarr - Carex pallescens * 
Allmän i friska ogödslade gräsmarker i hela länet 

Trådtåg - Juncus filiformis * 
Tämligen allmän i lågvuxen, fuktig gärna slåtterhävdad gräs- 
mark i hela länet. 

Knippfryle - Juncus campestris * 
Sällsynt i s Gstr. 

Vårfryle - Luzula pilosa 
Allmän i halvskuggiga friska betesmarker. 

Ängsfryle - Luzula multiflora * 
Tämligen allmän i frisk ängs- och hagmark i hela länet. 

Backlök - Allium oleracium 
Mindre allmän i torrängsmiljöer i de sydöstra delarna av lä- 
net. 

Fläckigt nyckelblomster - Dactylorhiza maculata * 
God indikatorart i frisk betes- och slåttermark i hela länet. 

Grönkulla - Coeloglossum viride * 
Mindre allmän, främst i betesrefugier på frisk mark oftast i 
Hls, ibland riklig. 

Tvåblad - Listera ovata * 
Mindre allmän, i fuktig ängsmark, kalkgynnad. 

Nattviol - Platanthera bifolia * 
Mindre allmän i frisk främst slåttermark, men även i betesre- 
fugier i hagmark. Hela länet. 

Brudsporre - Gymnadenia conopsea * 
Sällsynt, oftast i frisk slåttermark, flest noteringar i Hls. 
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Ängssyra - Rumex acetosa 
Allmän i länets hävdade gräsmarker. 

Ävjepilört - Polygonum foliosum * 
Sällsynt i de mest välhävdade sötvattenstrandängarna i His. 
En notering även i Gstr. Hotad 

Ormrot - Polygonum viviparum * 
Tämligen allmän god indikatorart i frisk - fuktig slåtter- 
och betesmark i hela länet. 

Grässtjärnblomma - Stellaria graminea 
Allmän i friska gräsmarker i hela länet. 

Tjärblomster - Lychnis viscaria * 
Mindre allmän på torr solexponerad betesmark, främst i de 
sydöstra delarna av länet. 

Ängsnejlika -  Dianthus  deltoides * 
Tämligen allmän i torra hävdade gräsmarker i hela länet. 

Backglim - Silene nutans * 
Mindre allmän på torr solexponerad betesmark, främst i de 
sydöstra delarna av länet. 

Smörbollar - Trollius europaeus * 
Sällsynt med drygt en handfull lokaler på fuktig slåttermark 
I His. 

Strandranunkel -  Ranunculus  reptans * 
Tämligen allmän i sötvattenstrandängar. Karaktärsart i ävje- 
broddsvegetationen. 

Maj smörblomma -  Ranunculus  auricomus 
Tämligen allmän, gärna i fuktig betes- och slåttermark i hela 
länet. 

Smörblomma -  Ranunculus  acris 
Allmän i frisk - fuktig framförallt betesmark, gynnas av 
konstgödsling. 

Knölsmörblomma -  Ranunculus  bulbosus * 
Sällsynt i kalkrika torrängar i i Gstr. 

Backsmörblomma -  Ranunculus  polyanthemos * 
Sällsynt i i kalkrika slåtter- och betesmarker, gärna i halv- 
skugga, sydöstra Gstr. 

Vitsippa -  Anemone  nemorosa 
Allmän i friska ogödslade, gärna halvskuggiga fodermarker. 
Trampkänslig. 

Backruta - Thalictrum simplex * 
Mindre allmän i torra betesbackar och slåttermarker i hela 
länet. 

Ängsruta - Thalictrum flavum 
Mindre allmän i fuktiga gräsmarker. 

Sylört - Subularia aquatica * 
Förekommer sällsynt i vattenlinjen på välhävdade sötvatten- 
strandängar. Karaktärsart i ävjebroddsvegetation. 
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Sanddraba - Draba nemorosa * 
Sällsynt på torr, gärna kalkrik och sandig mark, trampgynnad. 

Nagelört - Erophila verna * 
Mindre allmän i välhävdade torra betesmarker, tramp- och 
störningsgynnad. 

Fyrling - Crassula aquatica * 
Växer sällsynt i vattenlinjen i välhävdade sötvatten- 
strandängar. Karaktärsart i ävjebroddsvegetationen. 

Mandelblom - tidigare välspridd i stora delar av länets natur-
liga fodermarker, nu hänvisad till ett fåtal torra slåtter- och 
betesmarker i södra Gästrikland. 
Foto: Alf Linderhelm/N 

Gul fetknopp - Sedum  acre  
Tämligen allmän i torr ängs- och hagmark. Karaktärsväxt i 
hällmarkstorrängar. 

Kanti'g fetknopp - Sedum sexangulare * 
Sällsynt i länet men karaktäristisk i ängshavretorrängarna i 
Gävletrakten. 

Mandelblom - Saxifraga granulata * 
Sällsynt i ett fåtal torra slåtter- och betesmarker i södra 
Gästrikland. 
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Slåtterblomma - Parnassia palustris * 
Tämligen allmän i fuktig slåtter- eller betesmark. 

Åkerbär - Rubus arcticus 
Förekommer mindre allmänt i fuktiga fodermarker, åker- och 
myrkanter, främst i His. 

Smultron - Fragaria vesca 
Allmän i frisk betesmark i hela länet. 

Vårfingerört - Potentilla crantzii * 
Mindre allmän i välhävdade friska slåtter- och betesmarker i 
hela länet. 

Småfingerört - Potentilla tabernamontanii * 
Mycket sällsynt på kalkrika torrängar i sydöstra Gstr. 

Blodrot - Potentilla erecta 
Förekommer allmänt i frisk - fuktig slåtter- och betesmark i 
hela länet. Saknas sällan eller aldrig i bl a stagg- och 
ljunghed och rödvenäng. 

Tysk fingerört - Potentilla thuringiaca 
Tämligen allmän i friska slåtter- och betesmarker i större 
delen av länet. 

Älgört - Filipendula ulmaria 
Allmän i fuktig betesmark i hela länet. Karaktärsart i hög- 
örtfuktäng. 

Brudbröd - Filipendula vulgaris * 
Sällsynt och med sin utbredningstyngdpunkt i länet koncentre- 
rad till ängshavretorrängarna i Gävletrakten. 

Backklöver - Trifolium montanum * 
Sällsynt och koncentrerad till Gävletraktens ängshavretorr- 
ängar. 

Harklöver - Trifolium arvense * 
Sällsynt i sandiga torrängsmiljöer, södra Gstr, trampgynnad. 

Rödklöver - Trifolium pratense 
Ingår allmänt i friska grässvålar i hela länet. 

Skogsklöver - Trifolium medium 
Ingår allmänt i friska grässvålar i hela länet. 

Kråkvicker - Vicia cracca 
Ingår allmänt i friska grässvålar i hela länet. 

Gökärt - Lathyrus linifolius * 
Tämligen allmän. Karaktärsart i rished av blåbär-lingon-typ. 

Blodnäva - Geranium sanguineum * 
Sällsynt och koncenterad till ett fåtal starkt kalkpåverkade 
ängar i Gävletrakten. 

Skogsnäva - Geranium sylvaticum 
Allmän och karaktärsväxt i friskängar av skogsnävatyp. 
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Vildlin - Linum catharticum * 
Sällsynt i ett fåtal fuktiga kalkpåverkade betesmarker i Gäv- 
letrakten. 

Rosettjungfrulin - Polygalla amarella * 
Tämligen allmän i kalkrik torr - fuktig ängsmark, bara i syd- 
östra Gstr. 

Jungfrulin - Polygala vulgaris * 
Sällsynt på friska marker. Tillbakaträngd till ett 10-tal lo- 
kaler främst inom Torsåkers församling. 

Slamkrypor - Elatine spp. * 
Växer sällsynt i vattenlinjen i välhävdade sötvattenstrand- 
ängar. Främst i His. 

Ängsviol - Viola canina * 
Allmän i torr - fuktig ängs och hagmark i hela länet. 

Bockrot - Pimpinella saxifraga 
Karaktärsart i torra ljusöppna slåtter- och betesmarker i 
hela länet. 

Ljung - Calluna vulgaris * 
Allmän oftast i torra ängs- och hagmarker i hela länet. 
Vegetationsbildare i rished av ljung-typ. 

Lingon, Blåbär - Vaccinium spp 
Bärrisen förekommer allmänt i magrare torra - friska foder- 
marker i hela länet. 

Odon - Vaccinium uliginosum * 
Tämligen allmän god hävdindikator i magra, torra - friska fo- 
dermarker i hela länet. 

Gullviva - Primula veris * 
Sällsynt i frisk ängs- och hagmark i länets sydostligaste 
delar, kalkgynnad. 

Kustarun - Centaurium littorale * 
Förekommer tämligen allmänt i länets havsstrandängar. 

Ängsgentiana - Gentianella amarella * 
Mycket sällsynt med en känd (ev redan utgången) förekomst 
i ängsmark, på Römaren i Gävlebukten. Hotad. 

Fältgentiana - Gentianella campestris * 
Sällsynt i frisk välhävdad slåtter- och betesmark i hela lä-
net. Något vanligare i N Hls. God indikatorart för hävdad och 
ogödslad mark. Hotad. 

Förgätmigej - Myosotis laxa/caespitosa 
Tämligen allmän karaktärsväxt i fuktiga betade sötvatten- 
str,andängar. 

Blåsuga - Ajuga pyramidalis * 
Mindre allmän i torr - frisk oftast betesmark i hela länet, 
ofta björkhagar. 

Ävjebrodd - Limosella aquatica * 
Mindre allmän i vattenlinjen i välhävdade sötvattenstrandäng- 
ar, främst i His. Karaktärsart i ävjebroddsvegetationen. 
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Teveronika -  Veronica  chamaedrys 
Allmän i frisk gräsmark i hela länet. 

Ärenpris -  Veronica  officinalis 
Allmän i frisk gräsmark i hela länet. 

Ängskovall - Melampyrum pratense 
Allmän i frisk gräsmark i hela 
länet. 	

Raktuk 
Vanl ögontröst - Euphrasia stricta 

Allmän i frisk gräsmark i hela 
länet. 

Ängsskallra - Rhinanthus minor 
Relativt allmän i frisk gräs-
mark i hela länet. 

Rödkämpar - Plantago media * 
Mindre allmän i torr före-
träsdesvis betes mark i 
hela länet. Trampgynnad. 

Svartkämpar - Plantago 
lanceolata * 

Sällsynt i friska ängs- och 
hagmarker. God indikator i 
den södra delen av Gstr. 

Smoirka 

Sumpmåra - Galium uliginosum 
Tämligen allmän i frisk - 
fuktig gräsmark i hela 
länet, slåtter- och 
betesgynnad. 

Vitmåra - Galium boreale 
Allmän i friska gräsmarker 
i hela länet. 

5lallerblorarn 

130,4 
klöver 

Gulmåra - Galium verum 
Tämligen allmän karaktärs-
art i torra gräsmarker i 
de sydöstra länsdelarna. 

Ängsvädd - Succisa pratensis 
Tämligen allmän i friska - 
fuktiga slåtter- och 
betesmarker i hela länet. 

Skogsklocka -  Campanula  
cervicaria * 

Förekommer sällsynt 
i frisk främst slåtter- 
mark i större delen av 
länet, gärna också i 
dikeskanter. Hotad. 

Stor blåklocka -  Campanula  
persicifolia * 

Mindre allmän i frisk slåtter 
och betesmark i framförallt de 
sydöstra länsdelarna. 

5,y1ört 
- 
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Liten blåklocka -  Campanula  rotundifolia 
Allmän i torra fodermarker i hela länet. Karaktärsart i 
torräng av fårsvingel-typ. 

Kattfot - Antennaria dioica * 
Tämligen allmän i torr främst betesmark i hela länet. 

Rölleka - Achillea millefolium 
Allmän i frisk främst betesmark i hela länet. Karaktärsart i 
rödven- och skogsnävaängar. 

Prästkrage - Leucanthemum vulgare 
Allmän i frisk slåtter- och betesmark i hela länet. 

Rödklint - Centaurea jacea * 
Tämligen allmän i frisk slåtter- och betesmark i hela länet. 

Väddklint - Centaurea scabiosa 
Påträffas sällsynt i ett fåtal slåttermarker i södra Gstr. 

Slåtterfibbla - Hypochoeris maculata * 
Tämligen allmän i torr - frisk ängs- och hagmark i hela lä- 
net. Slåttergynnad. 

Klasefibbla - Crepis praemorsa * 
Mindre allmän i frisk välhävdad slåtter- och betesmark i 
södra Gstr. 

Gråfibbla - Hieracium pilosella 
Allmän i torr, främst betesmark i hela länet. 

Brudsporren finns sällsynt i friska oftast slåttermarker, flest 
noteringar från Hälsingland. 
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OMRÅDESBESKRIVNIGAR 

Beskrivningarna är sorterade kommunvis, med början i sydvästra 
Gästrikland och vidare norrut. Före de egentliga områdesbeskriv-
ningarna sammanfattas resultaten för varje kommun. Syftet med 
detta är att ge läsaren en snabb överblick över respektive kom-
muns naturliga fodermarker. Till detta aysnitt har också fogats 
en ruta där den areella utvecklingen av markslagen åker, natur-
betesmark, beteshage i skog och äng mellan åren 1927 och 1990 
jämförs. Sammanfattningen följs av en tabell över de i kommunen 
registrerade områdena. 

Områdesbeskrivningarna följer en given mall med ett faktahuvud, 
utsnitt ur ekonomiska kartan, beskrivning och en motivering till 
värdeklassificeringen. Områdena har numrerats i en mellan kom-
munerna obruten nummerserie. Inom kommunerna beskrivs objekten i 
turordning från norr mot söder. I första hand har platsens namn 
använts som objektnamn, t ex Bromsängen eller Örtbacken. Där 
platsens namn inte kunnat spåras har gårdsnamnet angivits. I 
sista hand har bynamnet eller det på kartan mest närliggande 
lämpliga namnet använts. I de fall objektet innehåller fler na-
turtyper har en underindelning i delobjekt gjorts. Dessa marke-
ras i huvudet med :-beteckningar som återfinns på kartutsnittet. 
I några fall har det varit nödvändigt att skraffera delobjekt i 
förtydligande syfte. 

Beskrivningarna har en konsekvent uppställning som alltid börjar 
med en beskrivning av områdets läge och det kringliggande land-
skapet. Därefter redovisas förekommande natur- och vegetations-
typer, flora och kulturhistoriska spår, följt av redogörelser 
för nuvarande hävd och hävdtillstånd samt eventuella störande 
ingrepp eller annan påverkan. 



Regionindel-
ning enligt 
Nordiska 
ministerrådet 

SANDVIKENS kommun 

(f3"57-2k127CANI3I2C) 

	 ) 
	 Värdeklass: 

Arsunda församling 	 Naturgeografisk region: 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 0 j 

Brukare/markägare: Jan-Åke Eriksson 

Inventering: Stefan Grundström, 

\ 

1:108 
2 

I 
Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,1 ha 
Björkhage 	- 0,4 ha 

1,5 ha 

Beskrivning 

Vid den västligaste gården i Svartanbro, 8 km SSV Årsunda finns 
en betesmark med naturtyperna öppen hagmark och björkhage. Be-
tesområdet gränsar mot åkermark i norr och öster och övergår i 
väster succesivt i skog. I den öppna delen finns en friskäng av 
skogsnävatyp och fårsvingelvarianten av gräshed av rödventyp. 
Björkhagsavsnittet har också en friskäng av skogsnävatyp men 
också en fuktäpg av tuvtåteltyp. FIoran är artrik med bl a brud-
sporre, blåsuga , darrgräs, rödklint, kattfot och ormrot. 

Marken var vid inventeringstillfället tyvärr måttligt - svagt 
hävdad. Den nordvästra delen är den mer igenväxta medan den in-
tressantaste och mest välhävdade ligger närmast gården. Fram 
till 1980 betades hagen med gårdens egna nötkreatur. Därefter 
betades den av andras ungdjur framtill 1984 då hävden upphörde. 
1987 återupptogs betet igen, nu med Erikssons egna får. Marken 
är fri från såväl gödselpåverkan som andra ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen i Svartanbro har ett mycket högt värde som ett representa-
tivt exempel för naturtypen öppen hagmark i denna del av länet. 
Innehållet av flera ovanliga ängsväxter och friheten från alla 
typer av störande ingrepp bidrar också till värdet. Detta be-
gränsas dock något av det bitvis förvuxna intrycket hagen ger 
genom avbrottet i hävden. 

-1 
 Delobjekts-
nummer 

Objektnummer Objektnamn Klassificering av 
sammantaget värde 

I 	= högsta värde 
II = mycket högt värde 
III = högt värde 

--1 Delobjekt 
med nummer 

Invente-
ringsdatum 
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EXEMPEL PÅ OMRÅDESBESKRIVNING, MED FÖRKLARINGAR 



FAKTARUTA 

Antal Areal, 
objekt ha 

Klass I 	 1 	2,3 
II 	 5 	12,4 
III 	 4 	10,1 

	

10 	24,8  

Naturtyper  

Öppen hagmark 	 6 	14,4 
Betad skog (A) 	 2 	5,0 
Blandlövhage 	 2 	2,6 

Träd- o buskbärande äng 	1 	1,4 
Annan öppen äng 	 1 	0,9 
Hackslått 	 1 	0,5 

Jungfrulin 
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HOFORS KOMMUN 

Landskap 

Hofors kommun, med Hofors och Torsåkers församlingar, är ett 
stycke typisk bergslagsnatur med ett kuperat skogslandskap av-
brutet av småbrutna jordbruksbygder. Kommunen berörs av två na-
turgeografiska regioner. De nordvästra delarna, i stort sett he-
la Hofors församling, tillhör det sydligt boreala kuperade områ-
det innanför Gästrikekusten, region 28 b. Här domineras land-
skapet av skog och berg som ofta når mer än 200 meters höjd över 
havet. 

Den sydöstra hälften, Torsåkers församling, intas av det flack-
are och i större utsträckning uppodlade skogslandskapet norr om 
norrlandsgränsen, region 27. Det är därför inte förvånande att 
det är här man hittar samtliga kvarvarande ängs- och hagmarker 
inom kommunen idag. Torsåkers socken är en av de äldsta bygderna 
i Gästrikland, med flera betydande fornlämningslokaler. Det är 
de bördiga jordarna kring Hoån och Hästboån (Bodåsdalen) som ti-
digast koloniserades och som kom att utgöra stommen i kommunens 
jordbruk. Till skillnad från övriga delar av Gästrikland finns 
bebyggelsen i Torsåker spridd även utanför de stora jordbruks-
bygderna. Boskapsskötseln var viktig i dessa trakter och fäbod-
väsendet var en tid välutvecklat. 

Naturtyper, vegetation och flora 

Den kvarvarande arealen naturliga fodermarker, 24,8 ha, består 
till drygt hälften av öppna hagmarker. Hofors kommun är en av 
tre kommuner i länet med naturtypen blandlövhage representerad. 
Intressant är också att en av länets tre träd- och buskbärande 
ängsmarker finns inom kommunen. Förvånansvärt nog finns dock ba-
ra en känd hävdad hackslått. 
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1927 1990 

Aker  4 465 3 040 
Naturbetesmark 388 16 
Betad skog 1 903 5 
Äng 75 2,8 

Vegetation och flora har delvis en tydligt sydlig prägel. 
Friskängar av örtrik typ, som i länet tycks ha sin huvudutbred-
ning i södra Gästrikland, är ännu vanliga i kommunens gräs-
marker. Ett karaktäristiskt drag är också en rik förekomst av 
ovanligt artrika fårsvingeltorrängar med bl a låsbräken, rödkäm-
par, darrgräs, vårstarr och kamäxing som typiska inslag. I några 
fall finns också mandelblom, som i länet nu trängts tillbaka 
till ett fåtal platser i de södra kommunerna. 

Svartkämpar och ängshavre är andra exempel på sydliga växter i 
kommunens ängs- och hagmarker. Mest anmärkningsvärd är kanske 
förekomsten av jungfrulin. Torsåker är den enda församling i lä-
net som hyser denna tidigare mer välspridda ängsväxt. 

Ljusöppen betad skog med grässvål i Ugglebo (9). 
Foto: Stefan Grundström 

Den sydliga prägeln visar sig också genom förekomsten av ädla 
trädslag som ek, hassel och ask i några av hagmarkerna. Genomgå-
ende är kvaliteten på de resterande ängs- och hagmarkerna i Ho-
fors kommun mycket hög, där klass I- och II-objekten ovanligt 
nog överväger, såväl antals- som arealmässigt. 
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10 km 

Teckenförklaring 

e Klass I 

0 Klass ll 

0 Klass Ill 

65 Objektnr. 

Kartan visar ängs- och hagmarker i Hofors kommun, 
för de olika värdeklasserna. 

Nr 	Objektnamn, 	Naturtyp 	Areal 	Klass 	Hävd 
Församling 	 ha 

med 

NOLA 

symboler 

Koordinater 
X 	Y 

1 Ältebo, 
Torsåker 

Blandlövhage 1,7 III B - 671400 154040 

2 Erik-Lars, 
Torsåker 

Hacks lått 0,5 III S x 670750 153640 

3 Österhästbo, Blandlövhage 0,9 III B - 670370 153675 
Torsåker Betad skog 3,5 

4 Örtbacken, 
Torsåker 

Öppen hagmark 2,0 II B - 670340 154660 

5 Söräng, 
Torsåker 

Öppen hagmark 1,5 II B x 670190 153650 

6 Fäbods, Annan öppen äng 0,9 I S x 670170 153935 
Torsåker Träd- o busk-

bärande äng 
1,4 

7 Lars-Lars, 
Torsåker 

Öppen hagmark 1,6 II B x 670075 153405 
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8 Bagghyttan, 	Öppen hagmark 	3,5 	 669955 153550 
Torsåker 

9 Ugglebo, 	Öppen hagmark 	3,0 	II 	B 	x 	669950 153470 
Torsåker 	Betad skog 	1,5 

10 Sörgården, 	Öppen hagmark 	2,8 	II 	B 	669830 153595 
Torsåker 

IL 	ii...16,TE  ESC) 	 Värdeklass: III 

Torsåkers församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 13 G SO 
	

Naturtyp/-er - areal: 

Eko. blad: 2 i 
	 Blandlövhage - 1,7 ha 

Brukare/markägare: Okänd 

Inventering: Stefan Grundström, 870702 

Beskrivning 

Vid Ältebosjöns nordvästra strand är kulturlandskapet tilltalan-
de och småskaligt. Här finns en rest av de forna fodermarkerna 
kvar i'form av en blandlövhage. De vegetationstyper som före-
kommer i hagen är torräng av fårsvingeltyp, friskäng av rödven-
typ och en fuktäng av tuvtåteltyp. I trädskiktet finns björk, 
gran och ek i områdets kanter. Buskskiktet innehåller en, björk-
och albuskar. Av hävdgynnade fältskiktsarter finns ängsnejlika, 
kattfot, stor blåklocka och ormrot. Området innehåller också 
äldre åkerstrukturer och odlingsrösen. 
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Marken betas av nötkreatur som också har tillgång till intill-
liggande skog och kultiverade betesmarker. Hävdintensiteten är 
svag till måttlig. I friskängsdelen finns svaga spår av gödsel-
påverkan och av övriga ingrepp kan en kraftledning i områdets 
södra del nämnas. 

Värdeomdöme 

Hagmarken i Ältebo har ett högt bevarandevärde som en av länets 
få blandlövhagar, dessutom med ek i trädskiktet. Den har också 
vissa övriga floravärden med bl a en välutvecklad torrängsvege-
tation. Värdet begränsas dock av den svaga hävden och en viss 
påverkan från handelsgödsel. 

ERIK—LARS 

Torsåkers församling 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 1 h 

Brukare/markägare: Inger Wibergh 

Inventering: Jonas Lundin, 910705 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27 

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,5 ha 

Beskrivning 

Erik-Lars är en gård i Åsmundshyttans by 3 km söder om Torsåker. 
Landskapet är småkuperat och omväxlande och uppbyggt kring od-
lingsmarkerna i Storåns dalgång. Gården ligger vackert i skogs-
brynet och omges av fårbetade skogsmarker, som till övervägande 
delar dock är nyligen restaurerade. Till gården hör en liten 
hackslåttrest på en åkerren invid tillfartsvägen mellan gården 
och den gamla landsvägen. Objektet omfattar enbart hackslåtten 



Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er 
:1 Blandlövhage 
:2 Betad skog 

- areal: 
- 0,9 ha 
- 3,5 ha 

4,4 ha 
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och vägrenarna längs tillfartsvägen. Vegetationstypen är här 
närmast en örtrik friskäng där ingen särskild art dominerar. 

Fältskiktsfloran innehåller flera utpräglat slåttergynnade väx-
ter, bl a darrgräs, vårstarr, vårfingerört, rödkämpar, fältgen-
tiana och låsbräken. Dessutom finns ormrot, rödklint och stagg. 
Gårdsmiljön är ålderdomlig och vackert välhållen i gammal stil. 
Ängsmarken har inte skötts systematiskt på senare tid men årlig 
slåtter återupptogs 1991. Vägrenarna har dock slagits maskinellt 
varje år. Marken har inte konstgödslats men har på en mindre 
fläck en tydligt kvävepåverkad vegetation, ev efter en gammal 
halmstack. 

Värdeomdöme 

Ängsmarken vid Erik-Lars har ett högt bevarandevärde främst ge-
nom den artrika representativa ängsfloran. Till värdet bidrar 
också den omgivande ålderdomliga vackra gårdsmiljön. Värdet be-
gränsas av att det finns fläckar med störd kvävepåverkad vegeta-
tion och att området är litet. 

TE121112-£STBC) 

Torsåkers församling 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 0 h 

Brukare/markägare: 011e och Gulli Wikström 

Inventering: Stefan Grundström, 870701 
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Beskrivning 

Österhästbo är en av byarna i Bodåsdalen i de södra delarna av 
Torsåkers församling. Centralt i byn finns en opåverkad foder-
marksrest i form av ett smalt parti blandlövhage, belägen mellan 
en öppen gödslad betesmark och ett skogsparti. Skogen är delvis 
gles och betad men stora aysnitt tät opåverkad skog ingår också. 
Hagmarken har ett busk- och trädskikt av björk, gran, hassel, 
ask, al, tall och en. Vegetationstypen är huvudsakligen en 
friskäng av skogsnävatyp men torrare partier finns också. 

Marken innehåller relativt få hävdgynnade växter men darrgräs, 
slåtterfibbla och ormrot noterades vid inventeringstillfället. 
Inventeringsåret betades området av hästar, som också hade till-
gång till kultiverade betesmarker i närheten. Betestrycket var-
ierar från svagt till hårt, där de västra delarna är de mest 
välhävdade. Hagen är fri från såväl handelsgödselpåverkan som 
andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen i Österhästbo har ett högt värde som en av de få blandlöv-
hagarna i länet. Den har också vissa floravärden och är fri från 
störande ingrepp. Intrycket hålls dock nere av att området dels 
är bristfälligt hävdat och förbuskat dels är relativt litet. 

N . 	' 
tor 	•••ed 

Torra steniga backar med en artrik flora kännetecknar betesmar-
ken vid Örtbacken (4). 



MMELSTILLA 

„ 

BOFORS kommun 64 

ki Nz no I3.71.<-2  IC  Ir. /4" 

Torsåkers församling 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 0 j 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 2,0 ha 

Brukare/markägare: Sambetesförening/ 
/KORSNÄS 

Inventering: Jonas Lundin, 890615 

Beskrivning 

Längs Gammelstillaån, norr om Gammelstilla finns idag ett vid-
sträckt öppet betesområde. Den övervägande delen av betesmarken 
är konstgödslad och på andra sätt kultiverad. Söder om gården 
Annelund finns dock en opåverkad rest - Örtbacken - av den forna 
naturliga fodermarken. Örtbacken består av några högre liggande, 
steniga moränryggar. Förutom några spridda enbuskar är marken 
helt öppen. Den intas av torr och frisk ängsvegetation av får-
svingel- respektive rödventyp. Floran är artrik med flera in-
tressanta ängsväxter. Bl a förekommer mandelblom, låsbräken, 
blåsuga, ängshavre, darrgräs, piggstarr, vårstarr och kattfot. 
Marken har inga spår från äldre tiders hävd.Inventeringsåret be-
tades marken av sambetesföreningens mjölkkor med god - måttlig 
intensitet. 

Värdeomdöme 

Örtbacken är av mycket högt värde genom att den har hävdats väl 
och kontinuerligt under mycket lång tid. Floran är artrik och 
innehåller flera i länet mindre vanliga ängsväxter. Helhetsint-
rycket dras dock ner något av att de lägre fuktiga delarna är 
kraftigt påverkade av konstgödsel. 



Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,5 ha 
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5 	S 45 Ftii./4G 

Torsåkers församling 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 0 h 

Brukare/markägare: Sylvia Petterson 

Inventering: Stefan Grundström, 870701 

III ÄSTER:-
HÄSTBO 
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Beskrivning 

Söräng är en gård inom Österhästbo by, belägen på Bodåsdalens 
östra sida. Till gården hör två öppna hagmarker om sammanlagt 
1,5 ha. Den norra omges av skog och åker medan den södra omges 
helt av skog. De båda hagarna sammanbinds av tät granskog som 
djuren har tillgång till, men som knappast betas. Den öppna be-
tesmarken intas till övervägande del av en friskäng av örtrik 
typ. En fuktäng av tuvtåteltyp finns också representerad, liksom 
några mindre, torrängspartier mot skogskanterna. Floran inne-
håller flera hävdgynnade växter. Bl a finns blåsuga, kattfot, 
rödklint, grönkulla, stagg, ormrot och stor blåklocka. I hagarna 
finns också några odlingsrösen och rester av äldre åkrar. 

Enligt brukaren, Sylvia Pettersson, har marken ursprungligen 
varit slåttermark. I senare tid har den dock under en lång 
period hävdats med bete. Inventeringsåret betades marken av ett 
10-tal ungdjur med god - måttlig intensitet. Hagarna saknar spår 
av handelsgödsel och är inte heller störda av andra ingrepp. 
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Sörängs (5) fodermarker betas av nötkreatur. 
Foto: Stefan Grundström 
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Värdeomdöme 

Hagarna vid Söräng har ett mycket högt bevarandevärde genom att 
de genom biologiskt innehåll och utseende väl representerar na-
turtypen öppen hagmark i denna del av länet. De artrika gräs-
svålarna och den långa obrutna hävdkontinuiteten bidrar också 
till värdet. 

Erki.I3C)I):3 	 Värdeklass: I 

Torsåkers församling 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 0 h 

Brukare/markägare: Arne Persson 

Inventering: Stefan Grundström, 870701, 0714 

Beskrivning 

Gården Fäbods ligger vid Fäbodsjön, i skogslandskapet ca 10 km 
sydost om Torsåkers samhälle. Här finns 2,3 ha hävdad ängsmark, 
belägen i sluttningen ner mot sjön, och omgiven av skog och 
brukade åkrar. Ängsmarken fördelar sig på 0,9 ha intensivare 
hävdad öppen äng och 1,4 ha träd- och buskbärande äng med en 
svagare hävdintensitet. Marken är plan - något sluttande och re-
lativt stenfattig. 

Vegetationstyperna är en friskäng av örtrik typ, en torräng av 
fårsvingeltyp samt en rished av blåbär- lingontyp. Den öppna 
ängsmarken vid Fäbods tillhör de artrikaste grässvålarna i lä- 
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net.  Bland de hävdindikerande arterna kan jungfrulin, brudspor-
re, fältgentiana, mandelblom, svart- och rödkämpar, gullviva, 
ängshavre, darrgräs och knägräs nämnas. Jungfrulinet växer här 
på en av några få kända ängslokaler i länet. Längs en gammal 
brukningsväg i området växer också stortimjan, på sin enda kända 
lokal i länet. I delar av området finns rester av en trägärds-
gård. 

Arne Persson berättar att marken hävdats med årlig lieslåtter 
sedan mitten av 1960-talet. Dessförinnan betades ängarna under 
en 20-årsperiod, och före det har marken "alltid" slagits. De 
träd- och buskbevuxna delarna har de senaste åren röjts årligen 
och slagits endast vissa år. Sedan 1987 sker årlig lieslåtter av 
hela det intressanta området, inklusive vägrenar och en gammal 
gårdstomt. Området har inga spår av handelsgödsel eller andra 
störande ingrepp. 

Vid Fäbods (6) hävdas ett 2,3 hektar stort slåtterlandskap med 
traditionell lieslåtter. 
Foto: Stefan Grundström 

Värdeomdöme 

Fäbods har högsta bevarandevärde genom att det är ett stort och 
välhävdat slåtterlandskap med en anmärkningsvärt artrik ängsflo-
ra. Förekomsten av den i länet ovanliga naturtypen träd- och 
buskbärande äng bidrar också starkt till värdet liksom den långa 
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buskbärande äng bidrar också starkt till värdet liksom den långa 
obrutna kontinuiteten som fodermark, friheten från störande in-
grepp, lättillgängligheten och den vackra landskapsbilden. 

7 	 —II  Värdeklass: II 

Torsåkers församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 13 G SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,6 ha 

Eko. blad: 0 g 

Brukare/markägare: Margarete Nilsen  

Inventering: Stefan Grundström, 870630, 0714 

Beskrivning 

Lars-Lars är en av gårdarna i Nyhyttans bykärna. Här är land-
skapet småkuperat och mångformigt, med lövrika skogspartier, en 
mindre sjö, åkrar och betesmarker. Objektet utgörs av två öppna 
hagmarker, på var sida om byvägen. Den södra hagen är en del av 
ett större betesområde med skogsmark och fd åkrar. De vegeta-
tionstyper som förekommer är en friskäng av skogsnävatyp, ffa i 
det norra delobjektet och en torräng av fårsvingeltyp, som domi-
nerar i det södra. Av hävdgynnade arter finns låsbräken, darr-
gräs, rödklint, ängsnejlika, vårstarr, kattfot, stagg och orm-
rot. 

Delar av betesmarken omgärdas av trägärdsgård. Dessutom finns 
odlingsrösen och äldre åkerstrukturer. Gårdens brukningshistoria 
sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Sedan 1940-talet hävdas 
området av får, med god intensitet. Inventeringsåret var belägg-
ningen 35 modertackor med lamm. All mark på gården, inklusive 
åkermarken, är opåverkad av handelsgödsel. Området är också för 
övrigt fritt från störande ingrepp eller påverkan. 
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Värdeomdöme 

Lars-Lars hagmarker har ett mycket högt värde som ett represen-
tativt exempel på naturtypen öppen hagmark i denna del av länet. 
Den långa hävdkontinuiteten, den bitvis artrika floran, friheten 
från påverkan samt den vackra landskapsbilden bidrar också till 
värdet. 

B 	13 21.G-G I-1 "3E-  70  TAN  

Torsåkers församling 

Topo. blad: 12 G NO, 13 G SO 

Eko. blad: 9 h, 0 h 

Brukare/markägare: Gustav West lund 

Inventering: Jonas Lundin, 910812 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 3,5 ha 

Beskrivning 

Bagghyttan är en av de sydligaste byarna i Bodåsdalen. Till en 
av gårdarna i byn hör en öppen hagmark, vackert belägen i en 
ostvänd moränsluttning, med utsikt över åkermarkerna i denna 
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trånga del av dalgången. I väster gränsar hagen mot en järnväg. 
Marken är helt öppen med undantag av en solitär gran och några 
björkar och tallar i den västra utkanten. Dessutom finns spridda 
buskar av nypon- och kanelros. Marken intas av en mosaik av fri-
skäng av rödventyp, gräshed av rödventyp och rished av blå-
bär-lingontyp. 

Fältskiktsfloran är mycket artrik med flera intressanta ängsväx-
ter. Bl a växer här rikligt med jungfrulin på en av de sista 
kända lokalerna i länet. Dessutom finns låsbräken, darrgräs, 
vårfingerört, kattfot, ormrot, rödklint, stagg och ängsvädd. 
Marken har en lång kontinuitet som betesmark och betades fram 
till och med 1990, de sista åren med häst. Efter ett år utan 
hävd är marken på väg mot en snabb igenväxning, med ett tätt 
uppslag av lövsly i de friskare delarna. Området har dock inga 
spår av konstgödselpåverkan och är även för övrigt fri från 
störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Betesmarken i Bagghyttan har ett högt bevarandevärde som en art-
rik och representativ öppen hagmark i denna del av länet. Före-
komsten av det i länet ovanliga jungfrulinet bidrar också till 
värdet tillsammans med friheten från störande ingrepp. Värdet 
begränsas av att hävden upphört och marken börjat växa igen. 
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5) 

Torsåkers församling 

Topo. blad: 12 G NO 

Eko. blad 	9 g 

Brukare/markägare: Lars Ström 

Inventering: Stefan Grundström, 870630 

oss" 

Beskrivning 

Ugglebo är en gård inom Nyhyttans bygränser, belägen i en mindre 
dalgång väster om Bodåsdalen. Den odlade marken är lätt kuperad 
och omges överallt av skog. Till gården hör en öppen hagmark och 
ett aysnitt betad skog. Delobjekt 1 omfattar den öppna hagmarken 
som dels ligger vid vägen öster om gården dels omedelbart norr 
om gården. Den vägnära marken domineras av en ljung-/stagghed i 
mosaik med en örtrik friskängsvegetation. Bitvis är denna mark 
artrik med bl a brudsporre, låsbräken , blåsuga, darrgräs, röd-
kämpar, svartkämpar, pillerstarr och slåtterfibbla. Delobjekt 2 
är den betade skogen väster om gården. Den är en gles tallskog 
med en ofta välutvecklad grässvål. Vegetationstypen är en rished 
av blåbär-/lingontyp där skogsarter som kruståtel, skogskovall 
och blåbär dominerar, men mer utpräglade ängsarter som kattfot, 
blåsuga och ängsfryle finns också. 

Odlingslandskapet vid Ugglebo är ålderdomligt och mycket vac-
kert. Av kulturhistoriska spår har dock bara odlingsrösen hit-
tats. Hela objektet har betats under en lång tid. Under Lars 
Ströms fars tid slogs vissa delar. Ströms hade egna kor till 
1980 och utnyttjade all naturlig fodermark och ytterligare 
skogsområden för bete. Idag betas en mindre del av skogsmarken 
och den öppna hagmarken närmast gården av några hästar. Den nor-
ra delen nära vägen, som är den botaniskt mest intressanta, har 
på senare tid bara skötts genom röjning av lövsly. Till sommaren 
1992 planeras återupptagen hävd genom lieslåtter. Skogen och den 
öppna hagmarken närmast gården betas av Lars Ströms hästar. Alla 
grader av hävdintensitet finns representerade i objektet. Bort-
sett från en mindre kraftledning och en svag gödselpåverkan inom 
ett mindre område är objektet fritt från störande påverkan. 
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Värdeomdöme 

Ugglebos fodermarker är av mycket högt värde genom sin mångfor-
mighet, den artrika floran med flera ovanliga ängsväxter, före-
komsten av en väl och kontinuerligt hävdad skog med en betes-
präglad grässvål och en ålderdomlig och vacker landskapsbild. 
Intrycket dras ner något av att den botaniskt mest värdefulla 
delen förvuxit under en tid av ohävd. 

10 	Sö R.G.Å.R.IDE 

Torsåkers församling 

Topo. blad: 12 G NO 

Eko. blad: 9 h 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Jonas Lundin, 890926 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 27 

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 2,8 ha 

Sörgården är vackert belägen i den trånga södra delen av Bodås-
dalen. Genom gårdens marker flyter en bäck vars ravin idag utgör 
en 2,8 ha stor, i huvudsak öppen hagmark. Betesmarken är var-
iationsrik med ett flertal hävdformade vegetationstyper repre-
senterade. I ravinsidorna dominerar en friskäng av rödventyp, i 
ravinens botten förekommer några olika fuktängar, med fuktäng av 
tuvtåteltyp som den areellt mest betydelsefulla. I ett magrare 
parti i objektets norra del finns en gräshed av rödventyp. Här 
finns också ett glest trädskikt av ung tall samt spridda enbu-
skar. På några ställen i ravinens botten växer även björk och 
klibbal. Stagg, ormrot, rödklint, kattfot och vaxskivlingar var 
de enda hävdgynnade arterna som noterades vid inventeringstill-
fället. I den norra delen är dock grässvålen bitvis mycket art-
rik med förekomst av bl a fältgentiana, blåsuga, slåtterfibbla, 
darrgräs och bockrot. 
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Trots att några äldre åkerstrukturer var de enda kulturhistori-
ska spår som noterades, ger marken ändå ett intryck av att ha en 
lång kontinuitet som fodermark. Idag betas den av mjölkkor som 
även har tillgång till närbelägna kultiverade betesmarker. Hävd-
intensiteten är god - måttlig. Fläckvis finns spår av handels-
gödsel, bl a i anslutning till angränsande åkermark. Området är 
också i ena delen stört av renoveringen av en järnvägsbro. I den 
norra delen finns spår av en mindre täktverksamhet, dock av gam-
malt datum. 

Värdeomdöme 

Sörgårdens hagmarker har ett mycket högt bevarandevärde genom 
att de är väl och kontinuerligt hävdade och bitvis har stora 
floravärden. Intrycket dras ner något av att området är stört av 
brobygget och en viss gödselpåverkan i vissa delar. 



FAKTARUTA 

Klass I 
II 
III 

Antal 
objekt 

2 
10 
12 

Areal, 
ha 

25,3 
30,0 
29,8 

24 85,1  

Naturtyper 

Öppen hagmark 12 42,5 
Björkhage 9 16,4 
Annan träd- o buskb. hagm 4 10,7 
Betad skog (A) 5 7,2 
Sötvattenstrandäng 1 2,0 
Blandlövhage 1 0,5 

Annan öppen äng 1 4,6 
Hackslått 2 1,2 
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SANDVIKENS KOMMUN 

Landskap 

Sandvikens kommun, med Järbo, Sandvikens, Ovansjö, Årsunda och 
Österfärnebo församlingar, har landskapsmässigt vissa likheter 
med Bofors kommun, med ett skogsdominerat landskap i nordväst 
och större inslag av jordbruksmark i sydost. I de nordvästra 
delarna börjar norrlandsterrängen göra sig gällande (region 28 
b) med en vågig bergkullterräng med mellanliggande finsediment-
dalar. Enstaka berg, t ex Kungsberget, når höjder över 300 m ö 
h. Till skillnad mot Hofors kommun finns dock ännu några enstaka 
rester av naturlig fodermark kvar i hävd i denna region. 

Den areellt dominerande landskapstypen tillhör region 27 med den 
flackare, småkulliga terräng som karaktäriserar området närmast 
ovanför norrlandsgränsen. De mest betydelsefulla jordbruksbygd-
erna här ligger kring Årsunda och Ovansjö. Längs Dalälven i syd-
väst finns en flik av region 26. Detta är ett låglänt, mestadels 
skogbevuxet slättlandskap omedelbart söder om norrlandsgränsen. 
Här finns en stor del av kommunens mest värdefulla jordbruksmar-
ker. Dessa trakter tillhör de tidigast koloniserade i länet och 
det är här man hittar några av länets äldsta ännu hävdade gräs-
marker. 

Naturtyper, vegetation och flora 

Liksom i många andra kommuner dominerar de öppna hagmarkerna. 
Exakt hälften av arealen, 42,5 ha, består av denna naturtyp. 
Arealen öppen hagmark är den särklassigt högsta i länet. Visser-
ligen ligger länets största sammanhängande naturbetesmark - 
Västanhede, med 21 ha öppen hagmark - inom kommunen men även 
oaktat detta har Sandviken den största arealen öppen hagmark i 
länet. Intressant är också Sandvikens särställning när det gäl- 
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ler björkhagar. Av länets 44 ha kända ännu hävdade björkhagar 
ligger 16,4 ha (37 %) i Sandviken (9 av 28 objekt). 

1927 1990 

Aker  13 843 9 568 
Naturbetesmark 2 	624 72,1 
Skogsbete 2 	993 7,2 
Äng 1 	693 5,8 

Vegetations- och floramässigt utmärker sig fodermarkerna inte 
speciellt utan innehåller oftast de för torra - friska och mått-
ligt sura marker vanligaste vegetationstyperna och ängsväxterna. 
Generellt dominerar ängs-typerna tydligt över hed-typerna. Ett 
säreget inslag är den i länet sällsynta sydliga varianten av 
blåtåtelfuktäng som vid Svartbäcken i Österfärnebo, objekt nr 
34, förekommer på sin enda kända lokal i länet. Några karaktäri-
stiska inslag i kommunens ängsflora är t ex darrgräs, låsbräken, 
rödklint, kattfot och blåsuga. 

Hälften av arealen naturlig fodermark i Sandviken är av typen 
öppen hagmark, Västanhede (27). 
Foto Stefan Grundström 
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Teckenförklaring 

• Klass I 

Ci Klass Il 

0 Klass Ill 

65 Objektnr. 

10 km  

Kartan visar ängs- och hagmarker 
i Sandvikens kommun, med symboler 
för de olika värdeklasserna. 
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Nr Objektnamn, 
Församling 

Naturtyp 	Areal 
ha 

Klass Hävd NOLA Koordinater 
x 	Y 

11 Lassas-Gropänge Öppen hagmark 1,0 II B x 673855 153730 
Järbo 

12 Livens, 
Ovansjö 

Hacks lått 0,4 III S - 672750 153035 

13 Hosjön, Öppen hagmark 4,1 III B x 672250 153440 
Ovansjö Björkhage 0,2 

14 Bro, 
Ovansjö 

Björkhage 2,7 III B - 672110 153850 

15 Jönses, 
Ovansjö 

Björkhage 1,1 III B - 672050 154445 

16 Storviks fb, 
Ovansjö 

Hacks lått 0,8 III S x 672040 153295 

17 Källriken, Björkhage 1,0 II B - 672040 154975 
Ovansjö Öppen hagmark 0,7 

18 Olsbo, 
Ovansjö 

Björkhage 1,4 II B - 671970 154840 

19 01-01s, 
Ovansjö 

Annan t.o b. 
hagmark 

2,0 III B x 671750 153850 

Betad skog 2,0 

20 Sund, 
Ovansjö 

Blandlövhage 0,5 III B 671440 154080 

21 Fågelsta, 
Årsunda 

Öppen hagmark 2,0 II B x 671170 155260 

22 Årsunda gravt, 
Årsunda 

Annan öpppen äng 4,6 II S - 671150 155130 

23 Fallas, 
Årsunda 

Öppen hagmark 0,4 III - - 671100 154890 

24 Söderåkra, Björkhage 5,3 III B x 670770 154760 
Årsunda Betad skog 1,7 

25 Trösken, 
Årsunda 

Annan t. o 	b. 
hagmark 

2,7 III B x 670380 154940 

Betad skog 0,8 

26 Svartanbro, Öppen hagmark 1,1 II B 670390 154800 
Årsunda Björkhage 0,4 

27 Västanhede, Öppen hagmark 21,0 I B x 670230 154720 
Årsunda Betad skog 1,5 

28 Dragmarkan, 
Österfärnebo 

Björkhage 1,3 III B 669610 155395 

29 Djupmurs, 
Österfärnebo 

Öppen hagmark 3,8 II B x 669515 155400 
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30 Österbor ängar, Öppen hagmark 0,8 II B 669400 155460 
Österfärnebo 	Betad skog 1,2 

31 Kolbosveden, 	Öppen hagmark 5,3 II B x 669150 154560 
Österfärnebo 	Annan t. o b. 

hagmark 
4,7 

32 Grönsinka, 	Björkhage 3,0 III B 668900 154240 
Österfärnebo 	Öppen hagmark 0,8 

33 Fors, 	 Öppen hagmark 1,5 I B x 668670 155040 
Österfärnebo 	Annan t. o b. 

hagmark 
1,3 

34 Svartbäcken, 	Sötvattenstrand- 2,0 II B 668070 155050 
Österfärnebo 	äng 

— G12.0 	/•TGE 	Värdeklass: II 

Järbo församling 

Topo. blad: 13 G NO 

Eko. blad: 7 h 

Brukare/markägare: Tryggve Flodman 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,0 ha 

Inventering: Stefan Grundström 
870708 
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Beskrivning 

I Kungsbergets naturreservat finns ett stycke öppen hagmark, be-
lägen i en brant sydvänd ravinsluttning. Landskapet är vackert 
med omgivande åkermarker, ån och Kungsbergets mäktiga profil i 
bakgrunden. Naturtypen är en öppen hagmark men i relativt sen 
tid var marken en öppen äng som slogs för hand av "Lassas-poj-
karna". 

wft 

,44:84J: 

1_/5 j3: K U LLB 

ILiIIån 

4- 	BOT 

4: 24 
19 

I°  
3:3  
1 / 3  

1:1 

:21 
2 

4:83 a 

\ 
1/2 	\ [50)y 

" 4 . 78 	̀-- 

1 

-.2:20 

\5)4)4:82
73 

 

	

2:14 	/ 

	

1/4 	/ 

50:1 	/ 	2:15 
)--- 	1/13 	 4 

4:33 	4:39  
/ 	2 

1 	N  

) 
/ 

4:64 /- 
1/4 

_ 

47:1 



SANDVIKENS kommun 	 80 

Den dominerande vegetationstypen är en friskäng av örtrik typ. I 
lägre partier närmare Lillån finns fuktäng av tuvtåteltyp. Den 
branta sydsluttningen är artrik med bl a en riklig förekomst av 
darrgräs. Av övriga ängsväxter finner man rödklint, ormrot, 
kattfot och stagg. I området finns en ängslada, som ett minne 
från slåtterepoken. Idag betas marken väl av nötkreatur. Dess-
förinnan var en period av dels fårbete dels maskinell slåtter, i 
de planare delarna. Dessa aysnitt har också delvis plöjts och 
har spår av gödsling. 

Värdeomdöme 

Lassas-gropänge har ett mycket högt värde genom den långa obrut-
na hävdkontinuiteten, det goda hävdtillståndet, den artrika 
ängsfloran och den vackra landskapsbilden. Värdet begränsas nå-
got av de ingrepp som finns i form av plöjning och gödselpåver-
kan. 

Värdeklass: III 

Ovansjö församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 13 G NO 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått 0,4 ha 

Eko. blad: 5 g 

Brukare/markägare: Vera Frick 

Inventering: Magnus Bergström, 880716 
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Beskrivning 

Livens är en gård i Grundsjöns by i skogslandskapet i de nord-
västra delarna av Ovansjö församling. Runt boningshuset och la-
dugården finns resterna efter en hackslått. Marken domineras av 
en friskäng av rödventyp, men även inslag av friskäng av skogs-
nävatyp och fuktäng av tuvtåteltyp finns. 



Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 4,1 ha 
:2 Björkhage 	- 0,2 ha 

4,3 ha 
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Marken har ett glest trädskikt av björk, apel, gran och asp. I 
fältskiktet finns bl a det slåttergynnade darrgräset. Dessutom 
finner man gullviva (möjligen planterad), ängsnejlika och liten 
blåklocka. Av kulturhistoriska spår finns stengärdsgård, od-
lingsrösen och husgrunder. Under gårdens sista år som åretrunt-
bostad betades marken av nötkreatur. Betet upphörde dock i slut-
et av 1950-talet. Så småningom blev Livens fritidsboställe och 
efter en 10-årsperiod utan skötsel började ängsmarken åter häv-
das 1968, denna gång med lieslåtter. Sedan dess har slåtter 
skett kontinuerligt varje år, med god intensitet. Området är 
fritt från gödselpåverkan eller andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten*på Livens har ett högt värde som ett representativt 
exempel på en hackslått i god hävd. Livens är dessutom den ena 
av endast två kända hackslåttmarker i kommunen. Till värdet bi-
drar också frånvaron av störande ingrepp. Intrycket dras ner av 
det tidigare kontinuitetsbrottet som bl a återspeglas i den re-
lativt artfattiga floran. 

1 3 	 s a-affom 

Ovansjö församling 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 4 g 

Brukare/markägare: Erik Gustafsson 

Inventering: Stefan Grundström, 870703, 870707 
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Beskrivning 

Ca 7 km nordväst om Storvik finns ett odlingslandskap med åkrar 
och betesmarker kring Hosjön. Här finns också ett aysnitt natur-
lig fodermark i form av en öppen hagmark och ett litet aysnitt 

Hosjön_. _ 
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björkhage. Betesmarken innehåller flera hävdformade vegeta-
tionstyper. I de öppna delarna förekommer rished av ljungtyp, en 
friskäng av skogsnävatyp och en fuktäng av tuvtåteltyp som utgör 
ca 1/3 av den öppna delen. Det trädbärande partiet har en rished 
av blåbär-lingontyp. I hela området finns ett buskskikt av en 
och gran, i den öppna hagmarken också bitvis mycket albuskar. I 
fältskiktet finns flera hävdgynnade arter, bl a darrgräs, stagg, 
fläckigt nyckelblomster, revfibbla, kattfot och ormrot. I hagar-
na förekommer också flera odlingsrösen. 

I dag betas marken av nötkreatur med varierande intensitet. Sto-
ra delar betas dock så svagt att ett kraftigt lövuppslag blivit 
följden. Andra aysnitt är måttligt hävdade och endast mindre de-
lar är välhävdade. Marken är fri från gödselpåverkan och andra 
störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagmarken vid Hosjön har ett högt värde genom sin storlek, rike-
domen av olika hävdformade vegetationstyper och den relativt 
artrika floran. Värdet begränsas dock av den i stora delar kraf-
tiga igenväxningen och bitvis alltför svaga hävden. Området 
skulle efter en genomgripande röjning och intensifierad hävd 
väsentligt kunna öka sitt värde. 

Vid inventeringstillfället var den öppna hagmarken vid Hos jön 
(13) svagt hävdad och stadd i igenväxning. Senare har den re- 
staurerats och betestrycket ökats. 
Foto Stefan Grundström 
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Värdeklass: III 

Ovansjö församling 
	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 13 G SO 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 2,7 ha 

Eko. blad: 4 h 

Brukare/markägare: 011e Olofsson 

Inventering: Stefan Grundström, 870706 

Beskrivning 

I Vallbyåns dalgång, ca 2,5 km nordväst om Storvik, finns ett 
större betesområde vid dalgångens norra skogsbryn. I detta ingår 
en 2,7 ha stor björkhage, dock med ett bitvis väl tätt träd-
skikt. Marken i de öppnare delarna intas av en friskäng av 
skogsnävatyp. Där trädskiktet är tätare övergår den i en bland-
typ av friskäng/rished. Mindre partier fuktäng av tuvtåteltyp 
finns också. I de öppnare ytorna växer flera hävdgynnade växter, 
bl a kattfot, fläckigt nyckelblomster, ormrot och ängsskallra. 

Hagen har hävdats med nötbete sedan 1800-talet fram till 1960-
talet. Idag sker hävden med får, men intensiteten är svag i hela 
området. Förutom betet händer det att Olofsson tar en del bränn-
ved i hagarna, dock ej i tillräckligt stor omfattning. Marken ä/ 
opåverkad av konstgödsel men några mindre diken och en kraftled-
ning berör området. 

Värdeomdöme 

Björkhagen i Bro är av högt värde genom att den är relativt 
stor, innehåller hävdberoende vegetationstyper och har vissa 
floravärden. Värdet begränsas något av dels den svaga hävden 
dels det bitvis täta trädskiktet. 



F7" 	C) DAR. 	Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,8 ha 
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Ovansjö församling 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 4 i 

Brukare/markägare: Okänd 

Inventering: Stefan Grundström, 

rT 1r -r- 11-
7,
11.2.4,;." \ (3-1- rjJ32)  L 

-I- -L. J1_ 

11:87 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27 

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 1,1 ha 

870627  
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Beskrivning 

Vid gården Jönses omedelbart söder om Kungsgårdens samhälle 
finns en 1,1 ha stor björkhage. I söder och väster omges den av 
åkermarker. I norr finns några skogsdungar och i fonden sam-
hället. Marken är plan och stenfattig och har ett glest träd-
skikt av framför allt björk. Vegetationen i övrigt domineras av 
en friskäng av skogsnävatyp, med bl a blåsuga, ormrot, ängs-
klocka och prästkrage. Hagen är till största delen välhävdad ge-
nom bete. Gödselpåverkan finns endast i delar av områdets ut-
kanter. 

Värdeomdöme 

Hagen vid Jönses har ett högt värde genom att den är välhävdad, 
i stort sett ostörd och i övrigt väl representerar naturtypen 
björkhage. Värdet begränsas något av den förhållandevis artfat-
tiga floran. 

EPTC)RATIPCIS 

Ovansjö församling 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 4 g 

Brukare/markägare: Ö Storviks bysamfällighet 

Inventering: Jonas Lundin, 890829 
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Beskrivning 

Storviks fäbodar ligger i västra Gästriklands skogslandskap. En 
stor del av den forna fäbodmiljön är utplånad och bara några få 
byggnader finns nu kvar. I anslutning till dessa finns en öpp-
nare mark, 0,8 ha stor, som hackslås. Den förhärskande vegeta-
tionstypen är en friskäng av rödventyp. I ängen växer spridda 
björkar, någon tall, gran och rönn samt enstaka enbuskar. I 
fältskiktet finns bl a darrgräs, rödklint, stagg, ormrot, bock-
rot och ängsklocka. 

Någon av stugorna har en relativt ursprunglig stil och marken 
har slagits med lie varje år sedan 1945, då fäboden togs ur tra-
ditionell drift. Hävdintensiteten är måttlig och marken är fri 
från såväl gödselpåverkan som andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Ängen vid Storviks fäbodar har ett högt värde som en väl och 
kontinuerligt hävdad hackslått med flera intressanta ängsväxter. 
Värdet förstärks av att hackslåtten är en av två kända hackslåt-
tar i kommunen och att området är fritt från gödselpåverkan. 
Värdet begränsas något av att den ursprungliga vallmiljön för-
vanskats till stor del. 

1. "7 	K.ÄT__.1._.R X KEN'  Värdeklass: II 

Ovansjö församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 13 G SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 0,7 ha 

Eko. blad: 4 j 	 :2 Björkhage 	- 1,0 ha 

Brukare/markägare:Sven Åslund/Sandvikens kn 
	1,7 ha 

Inventering: Stefan Grundström, 870623 

Beskrivning 

Källriken är en gård i Stensätra strax väster om Sandvikens tät-
ort. Här är landskapet omväxlande och småbrutet. Till gården hör 
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två intressanta hagmarker, dels en liten välbetad öppen hagmark 
bakom ladugården dels en björkhage nordost om gården. 

Den öppna hagmarken är stenig med ett buskskikt av björk och en. 
Fältskiktet har en mosaik av friskäng av rödventyp och rished av 
staggtyp. Här finns en artrik ängsflora med bl a blåsuga, pil-
lerstarr, rödkämpar, stagg och kattfot. I ett aysnitt nära 
skogsbrynet finns en fuktäng av gräs-lågstarrtyp. Hagen har ock-
så några odlingsrösen. Vid inventeringstillfället betades marken 

Björkhagen i Källriken (17). 
Foto: Stefan Grundström 
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väl av tre mjölkkor, men Sven Åslund planerar att avveckla kobe-
sättningen och endast hålla någon kalv i hagen. Den öppna hag-
marken är genom en smal, betad remsa förbunden med en björkhage. 
Här finns ett buskskikt av en men också björk, gran och asp. Ve-
getationstypen är en friskäng av skogsnävatyp med varierande in-
slag av skogsarter. Några hävdgynnade växter återfinns dock, bl 
a blåsuga, kattfot och ormrot. Till hagens genuina intryck bi-
drar förekomsten av en vacker trägärdsgård, stengärdsgårdar och 
odlingsrösen. Tyvärr är hävdtillståndet sämre här än i den öppna 
hagen. Stora delar har börjat växa igen och endast mindre parti-
er kan sägas vara välhävdade. 

Värdeomdöme 

Hagarna vid Källriken har ett mycket högt värde genom sin kon-
tinuerliga hävd och mångformigheten vad gäller naturtyper, hävd-
formade vegetationstyper och arter. Till det positiva intrycket 
bidrar också det ålderdomliga vackra odlingslandskapet och fri-
heten från gödselpåverkan eller andra ingrepp. Värdet hålls dock 
nere något av att hävden i björkhagen är väl svag. 

lB 	 Värdeklass: II 

Ovansjö församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 13 G SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 1,4 ha 

Eko. blad: 3 j 

Brukare/markägare: Henrik Johansson 

Inventering: Stefan Grundström, 870623 
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Beskrivning 

I det omväxlande och ålderdomliga jordbrukslandskapet mellan 
Sätra och Hillsta finns några glest belägna gårdar med mellan-
liggande skogspartier och odlingsmarker. Vid en av dessa gårdar 
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hävdas fortfarande en vacker björkhage. I delar av denna är 
trädskiktet väl tätt men andra delar, speciellt i områdets ut-
kanter, är öppnare. I hagen finns spridda buskar av en och rönn. 

De vegetationstyper som är representerade är en friskäng av ört-
rik typ, rished av blåbär-lingontyp, fuktäng av tuvtåteltyp och 
mindre aysnitt fårsvingeltorräng. I de öppnare delarna är ängs-
floran artrik med flera intressanta växter. Bl a förekommer 
darrgräs, låsbräken, blåsuga, vårfingerört, rödklint och stagg. 
Björkhagen omgärdas av en vacker trägärdsgård och i hagen finns 
en gammal smedja och en ängslada. Inventeringsåret betades mar-
ken av 6 mjölkkor med en varierande intensitet. Stora delar är 
endast svagt hävdade medan mindre aysnitt är måttligt - väl 
hävdade. Förutom i ladugårdens omedelbara närhet finns ingen 
gödselpåverkan. Ett mindre dike berör dock området. 

Värdeomdöme 

Björkhagen i Olsbo är en god representant för naturtypen björk-
hage. Till det mycket höga bevarandevärdet bidrar också den 
långa och kontinuerliga hävden, den artrika och intressanta flo-
ran, att landskapet är ålderdomligt och att området i stort sett 
saknar störande ingrepp. Intrycket hålls nere något av att häv-
den är något svag i delar av hagen. 

15 

Ovansjö församling 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 3 h 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Annan träd- och busk-- 2,0 ha 

bärande hagmark 
:2 Betad skog 	 - 2,0 ha 

4,0 ha 
Brukare/markägare: Anna-Karin Sundberg 

Inventering: Jonas Lundin, 890829 

Beskrivning 

01-01s är en gård i odlingsbygden omedelbart väster om Storviks 
tätort. På gården finns en 4 ha stor hage som till hälften be-
står av en betad blandskog och till hälften av en annan träd-
och buskbärande hagmark. Vegetationen växlar mellan en torräng 
av fårsvingeltyp i de högre delarna, och en friskäng av rödven- 
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01-01s betesmark (19) omgärdas av en vacker trägärds gård. 

typ. I ett lågt parti finns en svårbestämd fuktäng. Den betade 
skogen innehåller gran, tall, björk, asp, gråal och rönn. I de 
öppnare delarna av betesmarken finns enstaka enbuskar. Floran är 
i övrigt förhållandevis artfattig och av de utpräglade ängsväx-
terna noterades endast ormrot, bockrot och liten blåklocka. 

Området är inhägnat av en välhållen trägärdsgård. Dessutom finns 
några äldre åkerstrukturer i området. Inventeringsåret betades 
hagen av får och fyra kalvar. Djuren släpps tidigt, redan efter 
snösmältningen, och hela objektet är väl hävdat. Vid en utford-
ringsplats är marken söndertrampad och bevuxen av kväveälskande 
växter. I övrigt saknas störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen vid 01-01s har ett högt värde genom sin betydelse för 
landskapsbilden, och sin närhet till Storviks samhälle. Till 
värdet bidrar också det goda hävdtillståndet och den långa kon-
tinuerliga hävden. Värdet begränsas dock av att floran är för-
hållandevis artfattig, sannolikt p g a det tidiga betespåsläp-
pet. 

17.0 	styrua) 	 Värdeklass: III 

Ovansjö församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 13 G SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Blandlövhage - 0,5 ha 

Eko. blad: 2 i 

Brukare/markägare: Roland Hedström 

Inventering: Stefan Grundström, 870627 
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Beskrivning. 

Väster om Gästrike-Hammarby finns ett odlingslandskap, beläget 
mellan Ältebosjön i väster och skogsmarken i öster. Sund är en 
av gårdarna här. Till gården hör en 0,5 ha stor blandlövhage med 
ek, björk, asp, rönn och gran. I buskskiktet finns bl a enbus-
kar. Trots att trädskiktet bitvis är väl tätt finns en mosaik av 
de båda hävdformade vegetationstyperna friskäng av skogsnävatyp 
och fårsvingeltorräng. Inslaget av skogsarter i fältskiktet är 
dock ganska stort och några intressantare indikatorarter för 
hävdad och ogödslad mark påträffades inte vid inventeringstill-
fället. 

1987 höll Roland Hedström en häst på bete i hagen och området 
var svagt hävdat. Hedström planerade dock både ljushuggningar 
och påsläpp av nötkreatur kommande år. Området har plöjts i 
slutet av 1960-talet men aldrig konstgödslats. Hagen berörs av 
en mindre elledning. 

Värdeomdöme 

Hedströms hage har sitt främsta värde i att den representerar 
den i länet ovanliga naturtypen blandlövhage som dessutom har 
ett inslag av ek i trädskiktet. Värdet begränsas starkt av att 
området är artfattigt,litet och stört av plöjning och elledning. 

7. :1 	 s 111.2k 
	 Värdeklass: II 

Årsunda församling 
	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 13 H SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 2,0 ha 

Eko. blad: 2 a 

Brukare/markägare: Vida lantbruk  HE  

Inventering: Peter Ståhl, 880610 

Beskrivning 

I byn Fänja, ca 1 km öster om Årsunda samhälle, ligger gården 
Fågelsta. Den har liksom den övriga byn en ålderdomlig prägel. 



27 

GRAVFÄLT Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Annan öppen äng - 4,6 ha 
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Till detta bidrar den 2 ha stora öppna hagmarken som 
centralt läge, intill den slingrande byvägen. 

Hagen har en omväxlande natur, och troligen har olika delar oli-
ka hävdhistoria. Mest intressant är den södra och nordvästra de-
len. Den har mellan talrika block en tät grässvål med en intres-
sant flora, präglad av långvarig hävd. På krönen av små höjdryg-
gar i detta område finns en torrängsvegetation av fårsvingeltyp, 
med bl a vårfingerört, låsbräken, vårstarr, knippfryle och gök-
blomster. I den norra delen finns en välutvecklad fuktäng av 
gräs-/lågstarrtyp, som troligen varit slåtteräng tidigare. Här 
växer bl a plattstarr, hirsstarr och ormrot. Ett parti med 
fuktäng av högörttyp finns också representerad. Området har ett 
glest skikt av enbuskar och en lövdunge med rönn och asp. I den 
södra delen finns en stengärdsgård och dessutom husgrunder och 
resterna efter en äldre åker. 

Vid inventeringstillfället hävdades marken genom bete med 15 
kvigor. Hagen är välhävdad och ingår i ett större betesområde 
med närliggande gödslad betesmark. En viss gödselspridning har 
också skett i naturbetesmarken, även om den är lokal och tycks 
vara av gammalt datum. 

Värdeomdöme 

Fågelstas öppna hagmark har ett mycket högt bevarandevärde genom 
sitt läge, centralt i det ålderdomliga jordbrukslandskapet i 
Fänja. Till värdet bidrar också mångformigheten med flera hävd-
formade vegetationstyper och en intressant ängsflora samt den 
troligen mycket långa, obrutna hävdkontinuiteten. Värdet be-
gränsas något av den tydliga gödselpåverkan i delar av området. 

2 2Ä TJIW1L 

Årsunda församling 

Topo. blad: 13 H SV 

Eko. blad: 2 a 

Brukare/markägare: Skogsvårdsstyrelsen/okänd 

Inventering: Peter Ståhl, 830627 
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Beskrivning 

Omedelbart öster om länsväg 272 i Årsunda ligger ett stort  gray-
fält. Gravfältet ligger på Enköpingsåsen och omges av bebyggelse 
i väster och en gles tallskog mellan den östra kanten och om-
givande åkermark. I vegetationshänseende utgör området en jätte-
lik torräng av fårsvingeltyp, sannolikt den största i länet. 

Marken saknar träd- och buskskikt. I fältskiktet finns ett stort 
antal ängsväxter med tonvikt på sådana som i huvudsak växer på 
sandiga jordar, t ex sandvita, backförgätmigej, gråbinka, rock-
entrav, sandtrav, sandnarv och mjölon. Dessutom finns de mer ut-
präglade ängsväxterna låsbräken, backstarr, vårstarr, ängsnejli-
ka och kattfot. Platsen är sedan länge en av länets vårdade 
fornlämningar och hävdas årligen genom maskinell slåtter med god 
intensitet. Marken har aldrig gödslats men en mindre kraftled-
ning berör områdets ytterkant. 

Värdeomdöme 

Gravfältet i Årsunda har ett mycket högt värde genom den stora 
arealen välutvecklad och artrik torrängsvegetation, värdet för 
landskapsbilden och kulturminnesvården. 

Värdeklass: III 

Årsunda församling 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 2 j 

Brukare/markägare: Ann-Christin 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,4 ha 

Panth 

Inventering: Stefan Grundström, 870627 
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I Åkerslund, ca 5 km sydväst om Årsunda, ligger gården Fallas, 
omgiven av skog och åkermarker. Till gården hör en 0,4 ha stor 
öppen hagmark. Tidigare betades också den närliggande skogs- och 
åkermarken men dessa delar ingår inte i objektet. Vegetationen 
är dels en friskäng av skogsnävatyp dels en fuktäng av tuvtåtel-
typ. Friskängen ger det mest välhävdade intrycket och här finns 
flera intressanta ängsväxter, bl a låsbräken, darrgräs, röd-
klint, slåtterfibbla och ormrot. 

Marken saknar helt kulturhistoriska spår. Den hävdades med bete 
till och med 1986, men inventeringsåret var djurbesättningen av-
vecklad och marken ohävdad. Hävdtillståndet var då fläckvis gott 
men i andra delar hade redan igenväxningen börjat. Marken bär 
inga spår av konstgödsel. 

Värdeomdöme 

Hagen vid Fallas har ett högt värde genom att den är en, till 
nyligen, kontinuerligt hävdad öppen hagmark, fri från ingrepp. 
Till värdet bidrar också förekomsten av flera intressanta hävd-
gynnade växter. Intrycket hålls nere av den fläckvis svaga och 
numera sannolikt ayslutade hävden, samt aysaknaden av kultur-
historiska spår. 

2 41 	s if> 	Ft^.  

Årsunda församling 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 1 j 

Brukare/markägare: 

Inventering: Jonas  

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Björkhage - 5,3 ha 
:2 Betad skog - 1,7 ha  

7,0 ha 
Torgny Ottnargård 

Lundin, 890922 

Beskrivning 

Söderåkra är en gård vid Ottnarens sydöstra strand, omgiven av 
skog, åkermark och ett mindre småhusområde. I ett vackert läge 
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mellan gården och sjön ligger ett 7 ha stort betesområde. Detta 
består av ett större aysnitt björkhage och och ett mindre parti 
betad granskog. 

Den dominerande vegetationstypen är en friskäng av rödventyp. I 
lägre partier finns en fuktäng av tuvtåteltyp och i granskogen 
fårsvingelvarianten av gräshed av rödventyp. Hagens trädskikt är 
bitvis väl tätt. Det domineras av björk, men också gran, tall 
och klibbal förekommer. Betesmarken bär också ett glest skikt av 
enbuskar. Dessutom finns någon enstaka hasselbuske. Floran i 
övrigt är relativt artfattig. Av ängsväxter noterades bara 
stagg, stor blåklocka och gökärt. I den norra delen finns en 
fornlämning (gravröse). Dessutom finns äldre åkerstrukturer. 

Trots artfattigdomen ger området till stora delar ett intryck av 
att ha betats länge. Områdets perifera delar är sämre hävdade 
och har nyligen iordningställts för bete. Hagen betas med får, 
som släpps ut tidigt på året. Marken har i vissa delar spår av 
handelsgödsel. Dessutom finns en båtplats och några mindre di-
ken. 

Värdeomdöme 

Betesmarken vid Söderåkra är stor och har ett högt värde för 
landskapsbilden och friluftslivet. Stora delar av området är 
välhävdade och har sannolikt lång kontinuitet som betesmark. 
Värdet begränsas dock av att floran är förhållandevis artfattig 
och att området i vissa delar ger ett stört intryck. 

n.ifo s 	 Värdeklass: III 

Årsunda församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 13 G SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 2,7 ha 

Eko. blad: 0 j 	 :2 Betad skog 	- 0,8 ha 
3,5 ha 

Brukare/markägare:  Ronny Elf  ström 

Inventering: Stefan Grundström, 870627 
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Beskrivning 

Till den sydligast belägna gården i byn Trösken, ca 9 km söder 
om Årsunda hör två naturliga betesmarker. Dessa är dels en öppen 
hagmark dels ett mindre aysnitt betad skog, båda belägna på 
steniga moränkullar. Den mest intressanta delen är den öppna, 
långsträckta hagmarken söder om gården. Här finns vegetations-
typerna torräng av fårsvingeltyp, friskäng av skogsnävatyp och 
fuktäng av tuvtåteltyp. Hagen har enstaka solitära björkar, 
aspar och tallar. Elfströms började bruka gården 1980. Då hade 
hagmarken varit ohävdad under en 20-årsperiod. Detta har medfört 
att fältskiktet bitvis innehåller rikligt med skogsarter. I 
andra delar har floran flera intressanta inslag av hävdgynnade 
växter bl a darrgräs, blåsuga, rödklint, kattfot, ormrot och 
stagg. 

Vid inventeringstillfället var hagen välhävdad och betades av 15 
nötkreatur. Skogsområdet betas endast periodvis men har trots 
detta en hävdpräglad vegetation. Under ett trädskikt av tall, 
rönn, björk och asp finns en friskäng av skogsnävatyp med bl a 
blåsuga och stagg. Hagen omges av en trägärdsgård. Båda del-
objekten saknar spår av konstgödsel och ingreppen begränsar sig 
till ett äldre dike och en mindre fd åker, i den öppna marken. 

Värdeomdöme 

Hagmarken i Trösken har ett högt värde som en god representant 
för naturtypen öppen hagmark i denna del av länet. Till värdet 
bidrar också den artrika floran och det nuvarande goda hävdtill-
ståndet. Värdet begränsas genom det relativt långa kontinuitets-
brottet i sen tid. 

2 6 	S 	R  TAN  El RAD 	 Värdeklass: II 

Årsunda församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 13 G SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 1,1 ha 

Eko. blad: 0 j 	 :2 Björkhage 	- 0,4 ha 
1,5 ha 

Brukare/markägare: Jan-Åke Eriksson 

Inventering: Stefan Grundström, 870702 
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Beskrivning 

Vid den västligaste gården i Svartanbro, 8 km SSV Årsunda finns 
en betesmark med naturtyperna öppen hagmark och björkhage. Be-
tesområdet gränsar mot åkermark i norr och öster och övergår i 
väster successivt i skog. I den öppna delen finns en friskäng av 
skogsnävatyp och fårsvingelvarianten av gräshed av rödventyp. 
Björkhagsavsnittet har också en friskäng av skogsnävatyp men 
också en fuktäng av tuvtåteltyp. Floran är artrik med bl a brud-
sporre, blåsuga , darrgräs, rödklint, kattfot och ormrot. 

Den artrika, men vid inventeringstillfället, svagt hävdade be- 
tesmarken i Svartanbro (26). 
Foto Stefan Grundström 
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Marken var vid inventeringstillfället tyvärr måttligt - svagt 
hävdad. Den nordvästra delen är den mer igenväxta medan den in-
tressantaste och mest välhävdade ligger närmast gården. Fram 
till 1980 betades hagen med gårdens egna nötkreatur. Därefter 
betades den av andras ungdjur fram till 1984 då hävden upphörde. 
1987 återupptogs betet igen, nu med Erikssons egna får. Marken 
är fri från såväl gödselpåverkan som andra ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen i Svartanbro har ett mycket högt värde som ett representa-
tivt exempel för naturtypen öppen hagmark i denna del av länet. 
Innehållet av flera ovanliga ängsväxter och friheten från alla 
typer av störande ingrepp bidrar också till värdet. Detta be-
gränsas dock något av det bitvis förvuxna intrycket hagen ger 
genom avbrottet i hävden. 

2 7 	Azji. srii E r•  Värdeklass: I 

Årsunda och Torsåkers församlingar Naturgeografisk region: 27 

Brukare/markägare: Uno Västangård 

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 23,5 ha 
:2 Betad skog 	-  1,5 ha 

25,0 ha 

Topo. blad: 13 G SO 

Eko. blad: 0 j 

Inventering: Stefan Grundström 
870703, 870707 

Beskrivning 

Gården Västanhede ligger omedelbart öster om Nedre Dammen i Gam-
melstilla. Till gården hör stora betesmarker, i ett småkuperat 
landskap med låga, ytblockiga moränryggar. Att komma in i t ex 
områdets norra del och blicka söderut ger upplevelser av vid-
sträckt storslagenhet och örtdoft. Ingen annanstans i länet 
finns en så stor sammanhängande yta naturlig fodermark. I mosaik 
med naturbetesmarken finns ungefär lika stor areal tidigare 
plöjd och gödslad betesvall. Betesmarken omges av skog och åker-
mark. I väster gränsar det till Gammelstilladammarnas kantkärr. 
En mindre del i nordväst ligger inom Bofors kommun. 

Betesmarken är överallt öppen med undantag av ett 1,5 ha stort 
parti betad skog. Enstaka solitära rönnar och buskar av en och 
gran finns dock spridda i området. Marken uppvisar en lång rad 
hävdformade vegetationstyper. I den öppna marken finns torräng 
av fårsvingeltyp, friskäng av rödventyp samt fuktängar av 
gräs-lågstarrtyp, blåtåteltyp och tuvtåteltyp. Framförallt den 
torrare ängsmarken är påfallande artrik med flera intressanta 
ängsväxter. Här växer bl a rödkämpar, låsbräken, ängsnejlika, 
gulmåra, stagg, vårstarr, darrgräs och kamäxing. I de friskare 
partierna tillkommer fältgentiana, jungfrulin, blåsuga, ormrot 
och stor blåklocka. Den betade skogen har en rished av blå-
bär-lingontyp som dominerande vegetationstyp. Här finns bl a 
kattfot och fjälltimotej. 
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Marken har en lång obruten kontinuitet som fodermark. Av kultur-
historiska spår finns odlingsrösen och äldre åkerstrukturer. I 
dag sker hävden genom bete med köttdjur som håller marken i god 
hävd. Beläggningen varierar mellan 30 - 50 djur/år. Med undantag 
av de fd åkeravsnitten är marken fri från påverkan av handels-
gödsel. En mindre kraftledning berör området. 
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Västanhede (27) är länets största sammanhängande naturbetesmark. 
Foto: Stefan Grundström 

Värdeomdöme 

Betesmarken i Västanhede är av högsta bevarandevärde främst i 
sin egenskap som den största kända naturliga fodermarken i lä-
net. Det stora antalet hävdformade vegetationstyper och före-
komsten av många i länet sälsynta ängsväxter bidrar också starkt 
till värdet, liksom det goda hävdtillståndet och friheten från 
påverkan. Området ingår dessutom som en värdefull del av en 
större helhet med Bredmossen, Gammelstilladammarna och Ystmyran. 

DIZAC;VIARICAN 
	

Värdeklass: III 

Österfärnebo församling 	 Naturgeografisk region: 26 

Topo. blad: 12 H NV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 1,3 ha 

Eko. blad: 9 a 

Brukare/markägare: Lars Widén 

Inventering: Stefan Grundström, 870714 

Beskrivning 

Dragmarkan är ett odlingslandskap i byn Österbor beläget mellan 
Bysjömossen och Enköpingsåsen. Här brukar Lars Widén en ensam- 
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Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 26  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 3,8 ha 
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liggande gård, till vilken en 1,3 ha stor björkhage hör. Hagen 
är helt omgiven av åkermark. Förutom björk finns enstaka rönnar 
och granar och ett glest skikt av enbuskar. Marken har en frisk-
äng av skogsnävatyp och torräng av fårsvingeltyp. Av växter som 
indikerar långvarig hävd finns darrgräs, ängsnejlika, revfibbla 
och ormrot. I området förekommer också några odlingsrösen. 

Vid inventeringstillfället var marken måttligt hävdad av två 
kvigor. Widén berättade att hagen har fungerat som betesmark un-
der en mycket lång sammanhängande tid, och att den aldrig göds-
lats. 

Värdeomdöme 

Wid&ls björkhage har ett högt värde därför att den är kontinu-
erligt hävdad, opåverkad av störande ingrepp, har vissa floris-
tiska värden och dessutom ligger i ett vackert och ålderdomligt 
jordbrukslandskap. Värdet begränsas något av att trädskiktet 
bitvis är väl tätt vilket påverkat artrikedomen negativt. 

115) 	I).:FIL7IPUN41.7n.S. 

Österfärnebo församling 

Topo. blad: 12 H NV 

Eko. blad: 9 a 

Brukare/markägare: Lennart Lindfors 

Inventering: Stefan Grundström, 870628 

Beskrivning 

I Österbor, ca 10 km norr om Österfärnebo, finns ett odlings-
landskap beläget mellan Enköpingsåsen och Bysjömossen. Här finns 
en öppen hagmark som omges av dels stora kultiverade betesmarker 
dels granskog och ett hygge. I hagmarken ingår också ett 1 ha 
stort ungsskogsparti som dock knappast påverkas av betet. Marken 
är lätt kuperad. De öppna delarna uppvisar ett flertal av de 
hävdgynnade vegetationstyperna. Stora delar har en friskäng av 
örtrik typ. Friskäng av rödventyp är också vanlig. Stora tuvor 
med rished av blåbär-lingontyp samt aysnitt med gräshed av röd-
ventyp förekommer också, liksom fuktäng av tuvtåteltyp. Marken 
bär ett glest skikt av enbuskar och på en liten kulle växer en 
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vacker lind. Betesmarken är en av de artrikaste i länet med fle-
ra av de ovanligare ängsväxterna. Bl a förekommer brudsporre i 
stora mängder (ca 500 ex 1990), fältgentiana, låsbräken, blåsu-
ga, darrgräs (rikligt i hela området), revfibbla, slåtterfibbla, 
klasefibbla, nattviol, stor blåklocka, stagg, ormrot, rödklint, 
pillerstarr, ängsnejlika och kattfot. Av kulturhistoriska spår 
finns rester av en trägärdsgård samt äldre åkerstrukturer. Strax 
utanför hagen finns resterna av en fäbod eller mindre gård. 

Området röjdes upp i början av 1800-talet av Lennart Lindfors' 
mormors morfar. Det har sedan upplevt två perioder av igenväx-
ning. Den första avbröts omkring 1960. Därefter betades det fram 
till 1985 varefter en kort period utan hävd följde. Hösten 1988 
iordningställdes området på nytt för bete. Sedan sommaren 1989 

/ 

K.f 4 

Den öppna hagmarken vid Djupmurs (29) hade vid inventeringstill-
fället börjat växa igen. Sedan 1988 har löv- och barrplantor 
röjts och betet återupptagits. 
Foto: Stefan Grundström 



Naturgeografisk region: 26  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 0,8 ha 
:2 Betad skog 	- 1,2 ha 

2,0 ha 
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betas det med nötkreatur. Marken visar inga spår av handels-
gödsel eller andra allvarligare störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagmarken vid Djupmurs har ett mycket högt bevarandevärde, 
främst genom mångformigheten, vad gäller vegetationstyper och 
arter. Förekomsten av flera sällsynta ängsväxter bidrar till 
värdet, liksom områdets skönhetsvärden och storlek. Intrycket 
hålls nere något av kontinuitetsbrotten som givit området ett 
lätt stört intryck. Området har stora förutsättningar att efter 
en tid av väl avpassad hävd höja sitt värde. 

30 	ÖSTE Ft1301R. inii•IG.22kFt 

Österfärnebo församling 

Topo. blad: 12 H NV 

Eko. blad: 8 a 

Brukare/markägare: A Hedin, R Fredin 

Inventering: Stefan Grundström, 870803 

Värdeklass: II 
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Beskrivning 

I Österbor, ca 6 km norr om Österfärnebo, ligger mellan Enkö-
pingsåsen och Bysjön ett varierat och småskaligt jordbruksland-
skap med ålderdomlig prägel. Här finns en rad av små fd fäbod-
ställen, varav två fortfarande har rester av de naturliga foder-
markerna kvar i hävd. Båda platserna har naturtypen öppen hag-
mark och betad skog representerade. 

Vegetationstyperna är en friskäng av skogsnävatyp och fårsving-
elvarianten av gräshed av rödventyp i de öppna delarna. Den bet-
ade skogen har en mosaik av rished av blåbär-lingontyp och 
friskäng av skogsnävatyp. Den öppna marken bär spridda enbuskar. 
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I skogsmarkens trädskikt dominerar tall, men björk och gran 
finns också. Floran i övrigt innehåller flera arter som indike-
rar långvarig hävd, bl a förekommer, darrgräs, luddhavre, stagg, 
rödklint, nattviol och ormrot. Förutom fäbodstugorna finns höla-
dor, trä- och stengärdsgårdar. 

Marken hävdas sedan mycket länge genom bete med nötkreatur. De-
lar av skogsmarken är svagt betade men övriga delar är måttligt 
- väl hävdade. Inga spår av konstgödsel eller andra störande in-
grepp noterades vid inventeringstillfället. 

Värdeomdöme 

Österbor ängar har ett mycket högt bevarandevärde, såväl vad 
gäller natur- som vegetationstyper. Floravärdena, de kultur-
historiska värdena och den vackra ålderdomliga landskapsbilden 
bidrar också till detpositiva helhetsintrycket. Värdet begränsas 
något av att området är förhållandevis litet. 

:37L 	I.CCMUE3C)LWXTEUMUN 	 Värdeklass: II 

Österfärnebo församling 

Topo. blad: 12 G NO 

Eko. blad: 8 j 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark 	- 5,3 ha 
:2 Annan träd- och busk- 

bärande hagmark 	- 4,7 ha 
10,0 ha 

Brukare/markägare: Holger Andersson/Domänverket 

Inventering: Stefan Grundström, 870626 

Beskrivning 

Kolbosveden är en av gårdarna i Ängsnäs, ca 1 mil väster om Ös-
terfärnebo. Här finns ett litet jordbruksområde kring Oppsjöån, 
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omgivet av skogsmark. Till Kolbosveden hör stora, steniga be-
tesbackar, som utbreder sig norr och öster om gården. Marken 
fördelar sig areellt ungefär lika mellan öppen hagmark och annan 
träd- och buskbärande hagmark. Delobjekten är ofta svåravgräns-
ade mot varandra. I den öppna marken finns ett aysnitt med stora 
tallar och delar av den träd- och buskbärande delen är helt öpp-
na. 

Marken intas av torrängar av fårsvingeltyp och friskängar av 
rödventyp. Den träd och buskbärande delen har dessutom en fukt-
äng av tuvtåteltyp. I buskskikten finns rönn-, al- och enbuskar. 
Några enar är vackra pelarformade solitärer. I trädskiktet del-
objekt 2 finns tall, gran, rönn, björk och asp. Floran är artrik 
och innehåller bl a låsbräken, vårfingerört, blåsuga, vårstarr, 
fältveronika, ängsnejlika, pillerstarr, kattfot och stagg. I om-
rådet finns också odlingsrösen och några äldre åkerstrukturer. 
Holger Andersson berättar att hagarna vid Kolbosveden varit bet-
ade så länge han kan minnas. I dag sker betet med nötkreatur, 
som håller marken i god hävd. En svag gödselpåverkan, troligen 
av gammalt datum kan spåras i delar av den öppna hagmarken. I 
övrigt finns inga störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Kolbosvedens hagmarker är mycket värdefulla genom sin storlek, 
det goda hävdtillståndet och de artrika grässvålarna. Området är 
också en god representant för naturtypen öppen hagmark. 

Kolbosveden (31) i Ängsnäs. 
Foto: Stefan Grundström 



e
i
3änol 

F( 
c . 	M 

SANDVIKENS kommun 106 

G12.151•1" S 	IC  

Österfärnebo församling 

Topo. blad: 12 G NO 

Eko. blad: 7 i 

Brukare/markägare: Okänd 

Inventering: Stefan Grundström,  

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Björkhage 	 - 0,8 ha 
:2 Annan träd- och busk- 

bärande hagmark 	- 3,0 ha 
3,8 ha 

870625 

Beskrivning 

Grönsinka är ett mindre fd järnbruk i SV Gästriklands skogstrak-
ter, ca 15 km väster om Österfärnebo. Centralt i bruket, i an-
slutning till genomfartsvägen, ligger en betesmark som omges av 
åkermarker i väster och söder. I öster gränsar hagen till Fall-
sjön. Hagen är knappt 4 ha stor, lätt kuperad och stenig. Natur-
typerna är ett mindre parti björkhage och en annan träd- och 
buskbärande hagmark. I trädskiktet finns björk, tall, lönn och 
rönn och det är gott om enbuskar i hela området. 

Fältskiktet byggs upp av en friskäng av rödventyp och en torräng 
av fårsvingeltyp. I björkhagen finns dessutom en fuktäng av tuv-
tåteltyp. Trots att hävden varit av varierande kvalitet en tid 
innehåller floran fortfarande flera intressanta ängsväxter bl a 
svartkämpar, vårstarr, luddhavre, darrgräs, rödklint, ängsnejli-
ka, kattfot och ormrot. I området finns också några husgrunder. 
Hagen betades kontinuerligt fram till 1984, varefter det varit 
ohävdat en tid. 1990 betades hagen av hästar. Marken är fri från 
såväl konstgödselpåverkan som andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen i Grönsinka har ett högt värde genom förekomsten av flera 
intressanta ängsväxter, den relativt stora ytan och friheten 
från störande ingrepp. Värdet begränsas av att området förvuxit 
något genom de senaste årens avbrott i hävdkontinuiteten. 
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I Fors (33) är landskapet en småbruten, ålderdomlig mosaik av 
välhävdade steniga torrbackar och betade vallar 
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Österfärnebo församling 

Topo. blad: 12 H NV 

Eko. blad: 7 a 

Värdeklass: I 

Naturgeografisk region: 26  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark 	- 1,5 ha 
:2 Annan träd- och busk-- 1,3 ha 

bärande hagmark 

  

2,8 ha 
Brukare/markägare: Johan Cederstrand  

Inventering: Stefan Grundström, 870726 

Beskrivning 

Fors är en mindre by i ett vackert och ålderdomligt jordbruks-
landskap, ca 4 km väster om Österfärnebo. Cederstrands gård, ur-
sprungligen ett soldattorp, har särskilt mycket av den äldre 
prägeln bevarad. Landskapet är småbrutet med en mosaik av betade 
moränbackar och små, flikiga åkermarker. Allt inramas av en ge-
nuin bebyggelse och ofta lövrika skogsbryn. I närheten finns 
Västerån som mynnar i den närbelägna Fängsjön. 
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Hagmarken består till stora delar av naturbetesmarker, som för-
delar sig på dels ett aysnitt öppen hagmark dels ett parti annan 
träd- och buskbärande hagmark. Mellan dessa områden ligger fd 
åkermark som nu ingår i betesområdet. Den öppna marken har till 
stor del välutvecklade fårsvingeltorrängar, men också en frisk-
äng av skogsnävatyp. 

Torrbackarna är artrika med bl a brudbröd, svartkämpar, rödkäm-
par, gul fetknopp, vårstarr och fältveronika. I friskängen till-
kommer darrgräs och ormrot. Den träd- och buskbärande delen har 
en gräshed av rödventyp och en friskäng av skogsnävatyp. I träd-
skiktet finns tall, björk och rönn och i buskskiktet asp-, ny-
pon-, och enbuskar. 

Under de 40 år som Cederstrands har brukat gården har markerna 
hävdats genom bete - tidigare med nötkreatur, nu med får. Mar-
kerna är i allmänhet välhävdade, även om aysnitt med svagare 
hävd finns i de träd- och buskbärande delarna. 

Värdeomdöme 

Cederstrands gård har genom sina stora helhetsvärden högsta be-
varandevärde. Landskap, bebyggelse, åker- och fodermarker ger 
tillsammans området en genuin och ålderdomlig prägel. Till vär-
dena hör också den artrika floran, det goda hävdtillståndet och 
den mycket vackra landskapsbilden. 

4 	S VAR 70 Elki.0  IC  E /%1 

Österfärnebo församling 

Topo. blad: 12 H NV 

Eko. blad: 6 a 

Brukare/markägare: Hans 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 26 

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 2,0 ha 

Olsson/Korsnäs AB  

Inventering: Stefan Grundström, 870803 
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Beskrivning 

I det omväxlande skogs- och älvlandskapet sydsydväst om Öster-
färnebo ligger byn Fågle. Till den västligaste gården, Svart-
bäcken, hör en betad strandäng, belägen kring en bäck med samma 
namn som gården. Bäcken mynnar i Hamrefjärden som är en del av 
Dalälven. Marken är till övervägande del fuktig men övergår mot 
gården i fastare, frisk mark. Vegetationstyperna är ffa en 
fuktäng av blåtåteltyp (sydlig var.), en fuktäng av högörttyp 
och en friskäng av rödventyp. 

Strandängens utkanter har dungar av asp och viden. Av hävdgynn-
ade växter finns darrgräs, rödklint, stagg, ormrot, hirsstarr 
och ängsvädd. Inga spår från äldre tiders hävd finns men marken 

Svartbäcken (34) är en av endast två i länet kända hävdade na- 
turliga fodermarker vid Dalälven. 
Foto: Stefan Grundström 
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utnyttjades förr för slåtter. De senaste decennierna har den be-
tats av nötkreatur, dock bara sporadiskt eftersom myggplågan va-
rit särskilt besvärlig de sista åren. Området är därför svagt - 
måttligt hävdat. Marken har aldrig konstgödslats och ingreppen 
inskränker sig till ett mindre dike och en liten kraftledning i 
områdets utkanter. 

Värdeomdöme 

Strandängen i Fågle har ett mycket högt bevarandevärde genom att 
den är den ena av endast två kända sötvattenstrandängar vid Dal-
älven, som ännu hävdas. Till områdets värden hör också den kon-
tinuerliga hävden, förekomsten av en ovanlig vegetationstyp 
(sydlig var. av blåtåtelfuktäng) och vissa floravärden. Värdet 
begränsas av att området de senaste åren fått förväxa något som 
ett resultat av en för svag hävd. 



Antal 	Areal, 
objekt 	ha 

Klass I 
II 
III 

9 
10 
8 

39,8 
25,5 
13,5 

27 78,8  

Naturtyper 

Annan träd- o buskb. hagm 4 9,3 
Betad skog (A) 2 7,9 
Betad skog 	(B) 1 - 
Öppen hagmark 5 7,0 
Björkhage 2 6,0 
Blandlövhage 2 5,1 
Sötvattenstrandäng 1 4,6 
Havsstrandäng 2 3,8 
Ekhage 1 2,2 

Träd- o buskbärande äng 2 11,6 
Annan öppen äng 8 8,3 
Hackslått 3 1,0 

Artrik åker 3 12,0  

Backklöver 
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GÄVLE KOMMUN 

-- FAKTARUTA 

Landskap 

Gävle kommun med Hedsunda, Valbo, Hille, Heliga Trefaldighets 
och Staffans församlingar är i naturgeografiskt hänseende delat 
i två delar. Den norra halvan tillhör region 27, det småkulliga, 
morändominerade skogslandskapet norr om norrlandsgränsen med ba-
ra lokala förekomster av finsediment. I söder tar region 26 vid. 
Detta är det flacka låglänta skogslandskapet omedelbart söder om 
den geografiska norrlandsgränsen. Särskilt intressant här är den 
kalkpåverkan som förekommer i ett brett stråk söder om Gävle 
tätort och som visar sig i några av kommunens fodermarker. 

Odlingslandskapet kring Hedesunda är också av speciellt intresse 
genom att det är här man finner en av länets äldsta bygder med 
en kolonisationshistoria som sträcker sig tillbaka till yngre 
järnåldern. Här finns fortfarande flera grässvålar med en sanno-
likt flertusenårig obruten hävdkontinuitet. Kustlandskapet är 
kargt och storblockigt och i huvudsak olämpligt för jordbruk. 
Trots detta finns några av kommunens mest intressanta fodermar-
ker just på de ställen vid kusten där odling varit möjlig. 
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Lågbo (56) 

Naturtyper, vegetation och flora 

Gävle är en av de mest innehållsrika och intressanta kommunerna 
ur inventeringens aspekter. Påfallande är förekomsten av sydligt 
präglade fodermarkstyper med t ex länets enda ekhage, två bland-
lövhagar, hela 8 objekt annan öppen äng och 11,6 ha träd- och 
buskbärande äng. Den senare är också, säreget nog, den areellt 

1927 1990 

Aker  12 	080 5 486 
Naturbetesmark 2 	012 38 
Betad skog 1 	045 7,9 
Äng 1 	904 20,9 

dominerande typen av naturlig fodermark i Gävle. Värt att nämna 
är också att två av länets tre kända hävdade havsstrandängar 
ligger inom kommunens gränser. Den syd-/sydostliga prägeln är 
också tydlig i vegetation och flora. Gävle är den enda kommunen 
där den sydostliga vegetationstypen torräng av ängshavretyp 
finns representerad. I den sydöstra kommundelen är detta den 
vanligaste typen. Andra i länet sydliga vegetationstyper är ört-
rik friskäng, friskäng av knylhavretyp och kalkfuktäng. De båda 
senare med bara en känd förekomst vardera i länet. Fodermarkerna 
I den nordvästra hälften av kommunen innehåller de för närings-
fattiga moränmarker karaktäristiska natur- och vegetationstyper-
na. 
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GÄVLE kommun 

Teckenförklaring 

• Klass I 

® Klass II 

o Klass Ill 

65 Objektnr. 

10 km  

Kartan visar ängs- och 
hagmarker i Gävle kom-
mun, med symboler för 
de olika värdeklasserna. 

• 
44  
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Listan över syd-/sydostliga inslag i floran är både lång och 
intressant. Drabor, blodnäva, natt och dag, ängsgentiana, hart-
mansstarr, krussilja, spåtistel, backklöver och flentimotej är 
några av de mest spektakulära exemplen. Generellt är kvaliteten 
hos Gävles ängs- och hagmarker mycket hög. Ingen annan kommun 
har så många objekt i värdeklass I. Ingen annan kommun har hel- 
ler så stor sammanhängande areal klass I- objekt. 

Nr Objektnamn, 	Naturtyp 	Areal, Klass 	Hävd 	NOLA Koordinater 
Församling 	 ha X Y 

35 Viksjö, 	 Annan t. o b. 5,2 II B 	x 676230 156000 
Hamrånge 	hagmark 

Öppen hagmark 0,8 

36 Fors, 	 Annan öppen äng 0,8 III B,S 	- 675820 156650 
Hamrånge 	Öppen hagmark 0,4 

37 Sjökalla, 	Blandlövhage 2,0 III B 	- 675760 156600 
Hamrånge 

38 Åbyn, 	 Hacks lått 0,2 II S 	_ 675610 156760 
Hamrånge 

39 Iggön, 	 Artrik åker 3,0 I S 	- 675160 158085 
Hille 	 T. 	o b. äng 0,6 

Hackslått 0,5 

40 Trödjefjärden, 	Havsstrandäng 1,0 III B 	- 674590 157830 
Hille 

41 Hilleviks-Havsstrandäng 
fjärden, Hille 

2,8 I B 	x 674500 157810 

42 Införå, 	Öppen hagmark 1,0 II B 	x 673860 155800 
Valbo 	 Betad skog - 

43 Lövgrund, 	Annan öppen äng 2,0 III - 	- 673810 158970 
Heliga tref. 

44 Eggegrund, 	T. 	o b. äng 11,0 I - 	- 673600 159510 
Heliga tref. 

45 Limön, 	 Annan öppen äng 1,2 I - 	- 673375 158350 
Heliga tref. 

46 Römaren, 	Annan öppen äng 2,0 I S 	x 673350 158290 
Heliga tref. 

47 Järvsta,N hagen Annan t. o b. 1,0 II B 	x 672695 157595 
Valbo 	 hagmark 

48 Runstensängen, 	Annan öppen äng 1,0 I S 	- 672670 157540 
Staffan 

49 Hemlingby, 	Annan t. o b. 0,8 II B 	- 672660 157430 
Valbo 	 hagmark 

50 Grinduga, 	Artrik åker 6,5 II B 	- 672530 158160 
Staffan 

51 Spikåsbäcken, 	Öppen hagmark 3,0 II B 	- 672320 156400 
Valbo 
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52 Nyåkrarna, 
Valbo 

Artrik åker 2,5 II S x 671635 157270 

53 Grååsen, 
Valbo 

Hacks lått 0,3  II S x 671350 157535 

54 Åsbo, 
Hedesunda 

Annan öppen äng 0,3 671205 157890 

55 Kessmansbo, Betad skog 2,4 II B 671170 157510 
Hedesunda Öppen hagmark 1,8 

56 Lågbo, Betad skog 5,5 I B x 670260 157750 
Hedesunda Annan t. o b. 

hagmark 
2,3 

Sötvattenstrand-
äng 

4,6 

57 Ön, 
Hedesunda 

Blandlövhage 3,1 III B 669415 156730 

58 Sevallbo, 
Hedesunda 

Björkhage 1,7 III B 668920 157200 

59 Hade, Björkhage 4,3 668710 156850 
Hedesunda Annan öppen äng 0,5 

60 Hadeviken, 
Hedesunda 

Annan öppen äng 0,5 668690 156830 

61 Storön, 
Hedesunda 

Ekhage 2,2 III  668565 156100 

35 Värdeklass: II 

Hamrånge församling 

Topo. blad: 14 H SV 

Eko. blad: 2 b, 2 c 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark 
:2 Annan träd- och busk-

bärande hagmark 

Brukare/markägare: Bernt Persson/STORA 

0,8 ha 

5,2 ha 
6,0 ha 

Inventering: Magnus Bergström, 880727 
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Beskrivning 

Viksjö är en mindre by i skogslandskapet i de västra delarna av 
Hamrånge församling. Byn ligger på näset mellan sjöarna Viksjön 
och Stor-Dammsjön. En av gårdarna har en fårbesättning som betar 
en hagmark med en mindre öppen del och ett större träd- och 
buskbärande aysnitt. Marken ligger i huvudsak på rikt ytblockig 
morän och sluttar i norr mot Viksjöns strand. Mindre partier av 
finsediment, som tidigare varit åker förekommer också. 

I den trädbärande delen finns asp, björk, sälg, gran och tall. 
Hela hagen har gott om enbuskar. Den dominerande vegetationsty-
pen är en friskäng av rödventyp och i den öppna delen förekommer 
också fläckar med stagghed. Den öppna delen har också den art-
rikaste floran med bl a svartkämpar, darrgräs, stagg, stor blå-
klocka och ormrot. I de övriga delarna förekommer endast svaga 
hävdindikatorer. 

Fram till 1980 betades marken av nötkreatur. Inventeringsåret 
hölls i hagen 2 hästar och 10 får. Betestrycket var bra i den 
öppna delen medan övriga aysnitt var svagt till måttligt häv-
dade. Ett mindre dike berör den öppna hagmarken, i övrigt är om-
rådet fritt från störande ingrepp. 

Betesmarken i Viksjö (35) är rikt ytblockig. 
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Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Annan öppen äng - 0,8 ha 
:2 Öppen hagmark 	- 0,4 ha 

1,2 ha 
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Värdeomdöme 

Bernt Perssons hagmark har ett mycket högt värde genom den långa 
obrutna hävdkontinuiteten, det delvis goda hävdtillståndet, 
förekomsten av några intressanta ängsväxter och betydelsen för 
landskapsbilden i Viksjö by. Värdet begränsas av att trädskiktet 
i de träd- och buskbärande delarna är för tätt vilket inverkat 
menligt på artrikedomen. 

21E5 	FrOFZ:c.3. 

Hamrånge församling 

Topo. blad: 14 H SV 

Eko. blad: 1 d 

Brukare/markägare: Okänd 

Inventering: Magnus Bergström, 880701 

Beskrivning 

Odlingslandskapet kring Hamrånge har en tidig kolonisations-
historia med flera fornminnen. I Fors by finns en samling in-
tressanta gravfält belägna på moränkullar som höjer sig några 
meter över den omgivande åkermarken. Två av dessa kan betecknas 
som öppen ängsmark och det tredje som öppen hagmark. Vegeta-
tionen är en mosaik av fårsvingeltorräng och fårsvingelvarianten 
av rödvenhed. Dessutom förekommer en rished av blåbär-lingontyp. 
Kullarna har några solitärer av björk, asp, oxel, rönn och sälg. 
I buskskiktet finns främst en, men också buskar av ask och lönn. 

I området finns flera hävdindikerande växter som t ex brudbröd, 
backsmörblomma, slåtterfibbla, ängsnejlika, rödklint och stor 
blåklocka. Den sydligaste kullen hävdas med bete och ingår i ett 
större betesområde. De norra slås maskinellt som fornvård. Hävd-
intensiteten är måttlig på alla tre kullarna. Gravfältet tillkom 
på 1000-talet e Kr och marken är sannolikt kontinuerligt hävdad 
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hävdad sedan dess. En elledning berör den ena kullen men i övr-
igt är området fritt från såväl konstgödselpåverkan som andra 
ingrepp. 

Värdeomdöme 

Gravfälten i Fors har ett högt bevarandevärde genom sin sanno-
likt mycket långa hävdkontinuitet. Värdet förhöjs ytterligare 
genom förekomsten av de i länet mindre vanliga ängsväxterna 
brudbröd och backsmörblomma. Intrycket hålls nere något av att 
hävden är för svag i hela området. 

3 7 	SLY0t5ICALT.,..A. 	 Värdeklass: III 

Hamrånge församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 14 H SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Blandlövhage - 2,0 ha 

Eko. blad: 1 d 

Brukare/markägare: Nisse Nyberg 

Inventering: Magnus Bergström, 880629 

Beskrivning 

Sjökalla är en by i den västra delen av Hamrångeåns dalgång. 
Centralt i byn finns en 2 ha stor blandlövhage, omgiven av åkrar 
i söder och öster och ett tätbebyggt område i nordväst. Samman-
taget finns en mångfald av hävdformade vegetationstyper repre-
senterade i hagen. På aysnitt med morän förekommer friskäng av 
rödventyp, gräshed av rödventyp, stagghed och friskäng av skogs-
nävatyp. I ett parti med finsediment finns en tuvtåtelfuktäng. 

Trädskiktet i den södra hälften är glest och innehåller enstaka 
exemplar av björk, rönn, oxel, lönn, ask, surkörsbär, gran och 
tall. I den norra, tätare delen finns dessutom tall och apel. 
Buskskiktet består av en och rosbuskar. I framför allt de öpp- 
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svartkämpar, slåtterfibbla, knägräs, stagg och ormrot. Området 
är rikt på olika lämningar från äldre tider. Bl a finns husgrun-
der, jordkällare, brunnar, trägärdsgårdar och en ängslada. 

Marken har sannolikt mycket lång kontinuitet som fodermark. In-
venteringsåret betades hagen dock bara av tre ungnöt med svag - 
måttlig intensitet. Marken har aldrig konstgödslats men mindre 
naturgödslade fläckar kan spåras. Dessutom berörs området av ett 
dike i den öppnare delen. 

Värdeomdöme 

Nisse Nybergs hage har ett högt bevarandevärde genom sin mång-
formighet vad gäller hävdformade vegetationstyper, rikedomen av 
intressanta ängsväxter och ädla lövträd samt den långa hävdkon-
tinuiteten. Värdet begränsas något av att området är dels endast 
svagt - måttligt hävdat dels påverkat av plöjning och ett dike. 

k3 
	
Ä3  IT 	 Värdeklass: II 

Hamrånge församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 14 H SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,2 ha 

Eko. blad: 1 d 

Brukare/markägare: Rune Jonsson 

Inventering: Magnus Bergström, 880701 
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Beskrivning 

Åbyn ligger i det öppna jordbrukslandskapet vid Hamrångeån, ca 
1,5 km sydost om Hamrånge kyrka. Vid en av gårdarna finns tre 
små hackslåtterytor belägna på morän. Marken, som gränsar till 
gårdstun och åker, intas av en friskäng av rödventyp. Några en-
staka granar och björkar finns liksom ett glest skikt av rosbus-
kar. Markfloran innehåller flera intressanta ängsväxter, bl a de 
slåttergynnade darrgräs och brudbröd, den senare på en av sina 
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nordligaste lokaler i länet. Dessutom finns svartkämpar, rödk-
lint, ängsnejlika och stor blåklocka. En stengärdsgård finns 
också i området. 

Till 1972 ingick marken i ett betesområde. Sedan dess har Rune 
Jonsson dock lieslagit den varje år. Marken är välhävdad och har 
aldrig konstgödslats. Den enda påverkan är två mindre grushögar 
som placerats i ängsmarken. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten i Åbyn har ett mycket högt värde genom att den är en 
bra och välhävdad representant för naturtypen hackslått med lång 
hävdkontinuitet och en intressant flora. Värdet begränsas endast 
av att området är litet. 

21 5 	GGell•T 	 Värdeklass: I 

Hille församling 

Topo. blad: 14 H SO 

Eko. blad: 0 g 

Brukare/markägare: Martin Nyman  

Inventering: Jonas Lundin, 900629 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Hackslått 	- 0,5 ha 
:2 Träd- o busk- - 0,6 ha 

bärande äng 
:3 Artrik åker 	- 3,0 ha  

4,1 ha 
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Beskrivning 

I anslutning till den ursprungliga bebyggelsen i Iggön, vid kus-
ten ca 10 km öster om Hamrånge, finns en välbevarad rest av det 
ålderdomliga jordbrukslandskapet. I området finns hackslåttery-
tor, extensivt brukade åkrar och ett lundartat skogsparti som 
tidigare troligen varit träd- och buskbärande äng, med träd som 
nyttjats för lövtäkt. 
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På Iggön (39) finns ett ålderdomligt odlingslandskap med artrika 
ängsmarksrester. 

De botaniskt mest intressanta delarna är hackslåtterytorna som 
består av näringsfattiga, men troligen kalkpåverkade rishedar 
och torrängar (rished av blåbär/lingontyp, hällmarkstorräng och 
torräng av fårsvingeltyp). Ett mindre aysnitt örtrik friskäng 
finns också. Den tidigare träd- och buskbärande ängsmarken inne-
håller bl a rönn (varav en är hamlad), ask och en relativt stor 
oxel. Här liksom i den öppna ängsmarken finns ett buskskikt av 
en och rosbuskar. Den öppna ängsmarken är mycket artrik med fle-
ra av de i länet ovanligare hävdgynnade ängsväxterna. Bl a finns 
svartkämpar, gullviva, darrgräs, backglim, rödklint, backlök, 
vårfingerört, ängsnejlika, stagg, ormrot och stor blåklocka. 
Åkermarken har troligen aldrig konstgödslats och har även den en 
artrik ängsflora. 

I området finns gott om sten och trägärdsgårdar. Dessutom finns 
2 ängslador och flera odlingsrösen. Marken har varit i kontinu-
erlig hävd sedan mycket länge. I dag är dock hävden förhållande-
vis extensiv. Hackslåttytorna röjs vissa år och slås bara i-
bland. Åkrarna slås varje år till foder åt Martin Nymans häst. 
Trots den svaga - måttliga nuvarande hävden är området i stort 
sett i bra skick, och den enda påverkan som är nämnvärd är en 
mindre elledning. 
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Värdeomdöme 

Odlingslandskapet vid Iggön har stora helhetsvärden. Mångformig-
heten vad gäller natur- och vegetationstyper, den artrika ängs-
floran, den rika förekomsten av kulturhistoriska spår och frihe-
ten från störande ingrepp bidrar till att området är av högsta 
värde. Till detta bidrar också den vackra ålderdomliga land-
skapsbilden. 

4L 	 Ftifi no a-  n t_TÄRIDEINT 	 Värdeklass: III 

Hille församling 

Topo. blad: 13 H NO 

Eko. blad: 9 f 

Brukare/markägare: Artur Olsson 

Inventering: Peter Ståhl, 890706 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Havsstrandäng - 1,0 ha 

Beskrivning 

Trödjefjärden 

0,3  

I den innersta delen av Trödjefjärden, ca 2 km ostnordost om 
Trödje, finns i ett skyddat läge en av länets tre kända kvarva-
rande havsstrandängar. Hagen är ca 1 ha stor, belägen på finse-
diment och helt utan trädskikt. Vegetationen är tydligt zonerad 
och i stort sett identisk med obetade delar utanför området. 

Längst ut mot vattnet finns en helofytvegetation av blad-
vass-sävtyp som delvis är nedbetad och som saknar kortskottsväx-
ter. Därefter vidtar en zon där en nedre landstrandsvegetation 
av agnsäv-krypventyp sammanfaller med en övre landstrandvegeta-
tion av salttåg-rödsvingeltyp. Det bredaste zonen ligger ovanför 
den egentliga strandängen och domineras av gräs, buskar och hö-
görter. Här förekommer bland annat äkta förgätmigej, höskallra, 
ormtunga, blodrot, stagg och gökärt. 

På strandängen finns ett båthus. Marken har enligt brukaren 
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varit betesmark mycket länge. Ett 5-6 år långt avbrott i be-
teskontinuiteten har dock förekommit i sen tid. Inventeringsåret 
betades strandängen av två hästar som höll området i ett gott 
hävdtillstånd. Marken är störd genom dels ett dike genom ängs-
marken ner till vattenlinjen dels en harvning som utförts i den 
västra utkanten. 

Värdeomdöme 

Området har ett högt värde genom att det är en av länets tre 
kända kvarvarande representanter för naturtypen havsstrandäng. 
Den är dessutom välhävdad. Ur kulturhistoriskt och botaniskt 
perspektiv ter sig dock området mindre exklusivt. Värdet be-
gränsas dessutom av de olika ingreppen. 

4 3_  Värdeklass: I 

Hille församling 

Topo. blad: 13 H NO 

Eko. blad: 9 f 

Brukare/markägare: Mats Eriksson 

Inventering: Peter Ståhl, 880707 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Havsstrandäng - 2,8 ha 

9 .<  

Omedelbart söder om Vålberget, ca 2 km öster om Trödje breder en 
knappt 3 ha stor betad havsstrandäng ut sig. Landskapet är 
vackert med välsnaggade grässvålar fram till vattenlinjen och 
den öppna skärgården utanför. Området representerar en för länet 
ovanligt flack strandtyp, uppbyggd av av mo-mjälasediment med 
ett rikligt inslag av stora block. 

Vegetationen är zonerad med havshelofytvegetation av blad-
vass-sävtyp där dock blåsäv och agnsäv dominerar. Zonen är hårt 
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tuktad av betet med öppna dybottnar. Innanför havshelofytvegeta-
tionen finns, ett inte särskilt välutvecklat bälte, av nedre 
landstrandvegetation av agnsäv-krypventyp som högre upp avlöses 
av en bred zon av övre landstrandvegetation av salttåg-rödsving-
eltyp. Totalt sett domineras floran helt av gräs och halvgräs 
medan örter spelar en helt underordnad roll i strandängen. Domi-
nerande arter är bl a rödsvingel, kryp- och storven, ärt- och 
hundstarr, salttåg och ryltåg. Allmänna är också höskallra, vat-
tenmåra, äkta förgätmigej och ögontröst. Högörterna vattenmynta, 
älggräs, fackelblomster m fl är reducerade genom betet. Bladvass 
saknas helt. Intressantast av de hävdindikerande arterna är 
vildlin, knägräs och källört. 

Området tycks ha ett rikt fågelliv med bl a tärnor, fiskmås, 
vigg, knipa och rödbena. Kulturhistoriska spår saknas. Strand-
ängen har sannolikt varit betad kontinuerligt och sedan mycket 
länge. Den betades vid inventeringstillfället av 12 kvigor, som 
också har tillgång till den omgivande skogen, vilken dock knappt 
påverkas genom betet. Hävdintensiteten är god. Marken har aldrig 
konstgödslats men tyvärr påverkats av ett nygrävt dike, en mind-
re vägbank till en båtplats och en nybygd sommarstuga i strand-
skogen. 

Värdeomdöme 

Mats Erikssons havsstrandäng vid Hilleviksfjärden är den värde-
fullaste representanten för en av länets mest ovanliga typer av 
naturliga fodermarker - havsstrandängen. Den är väl och kon-
tinuerligt hävdad och har också mycket stora botaniska kvalite-
ter. Till det höga värdet bidrar också den ovanligt vackra 
landskapsbilden. Värdet begränsas något av dikningen, vägbanken 
och stugbygget. 

Hilleviksfjärden (41) är en av länets tre återstående ännu häv- 
dade havsstrandängar. 
Foto: Peter Ståhl 
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412 	NF"  

Valbo församling 

Topo. blad: 13 H NV 

Eko. blad: 7 b 

Brukare/markägare: 

Inventering: Peter 

 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 27  

 

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,0 ha 
Skogsbete 

 

  

Rut Andersson 

Ståhl, 890707 

 

1,0 ha  

 

Vall, 

Beskrivning 

I skogslandskapet ca 15 km norr om Sandviken ligger Införå på en 
låg grusås som mynnar i sjön Öjarens norra del. Landskapet är 
ålderdomligt och vackert med små flikiga åkerfigurer och mellan-
liggande betade torrbackar som tillsammans med gårdsmiljön in-
ramas av dels skog dels Öjarens vattenyta. Torrbackarna på åsen 
har en välutvecklad torrängsvegetation av fårsvingeltyp med de 
vanligare ängsväxterna representerade. Bl a förekommer ängsnej-
lika, kattfot, tjärblomster och gulmåra. 

Gården har brukats på traditionellt vis med fyra kor som går 
fritt i den omgivande skogen. Åkermarken är uthägnad och korna 
leds till skogen via en fägata. Ladugården ger ett ålderdomligt 
intryck och på gödselstacken går hönsen fritt. Till gården hör 
också en glest skogbevuxen moränbacke som betades av får vid in-
venteringstillfället. 

Värdeomdöme 

Införå har ett mycket högt bevarandevärde i sin egenskap av en 
välhållen och traditionellt brukad gård med obruten hävdkonti-
nuitet. Omgivningarna med slåttervallar, betade torrängar, de 
stora kulturhistoriska värdena och den vackra landskapsbilden 
bidrar tillsammans med närheten till tätorterna Sandviken och 
Gävle också till det positiva helhetsintrycket. 
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4113 	iöjxsir 	 Värdeklass: III 

Heliga trefaldighets f:g 

Topo. blad: 13 H NO 

Eko. blad: 7 h 

Brukare/markägare: Privata 

Inventering: Peter Ståhl  

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Annan öppen äng - 2,0 ha 

Beskrivning 

Lövgrund är en av de större öarna 'i de yttre delarna av Gävle 
skärgård. Kring bebyggelsen finns ännu några rester kvar av den 
forna öppna ängsmarken. Vegetationen är kalkpåverkad och av 
torrängstyp. Trots att hävden upphört sedan en längre tid är 
floran ännu artrik med flera intressanta ängsväxter, bl a före-
kommer knölsmörblomma och mandelblom. Kulturhistoriska spår sak-
nas och marken är opåverkad av konstgödsel. 

Värdeomdöme 

Lövgrunds ängsbackar är tillsammans med Eggegrunds, Limöns och 
Römarens bland de sista öppna örtbackarna i Gävlebukten. Detta 
bidrar tillsammans med den artrika floran till att ge området 
ett högt bevarandevärde. Värdet begränsas genom aysaknaden av 
hävd. 
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4114: 	IEX-3-C3-IUGIZirk413 	 Värdeklass: I 

Heliga trefaldighets f:g 	 Naturgeografisk region: 26 

Topo. blad: 13 H NO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Träd- och busk- - 11 ha 

Eko. blad: 7 i, 7 j 	 bärande äng 

Brukare/markägare: Gävle kommun 

Inventering: Peter Ståhl 

Beskrivning 

Eggegrund är den yttersta utposten fast mark i Gävlebukten. Mar-
ken byggs upp av svallad morän med en stor andel ordovisisk 
kalk. Stora delar av denna nederbördsfattiga ö intas av träd-
och buskbärande ängsmark, bitvis med större helt öppna partier. 
Ängsmarken är sannolikt rester av slåtter- och betesmarker som 
nyttjats av öns forna fiskarbefolkning. Delvis är ängsvegeta-
tionen också naturlig genom en gradvis övergång från lavbevuxna 
klapperfält till torrängar. 

I vegetationshänseende är Eggegrund utomordentligt intressant. 
Buskfloran är rik med bl a rönn, rosor, getapel, try, måbär, ox-
bär och en. Torrängarna, av fårsvingel- och ängshavretyp, är de 
arealmässigt största i länet. Floran är kraftigt kalkpåverkad 
och innehåller många sydliga och sydostliga kalkväxter. Till ka-
raktärsarterna hör väldoftande myntor (harmynta, bergmynta och 
kungsmynta), backglim, äkta johannesört, malört, klibbkorsört 
och backglim. Här finns en starkt uttalad våraspekt kring må-
nadsskiftet maj-juni då vårfingerört, småfingerört, backskärv-
frö, drabor och andra korsblommiga arter blommar. Av ytterligare 
ängsväxter kan darrgräs, svartkämpar, backlök, luddhavre, älväx-
ing och slåtterfibbla nämnas. 

Ön är också intressant för sitt fågelliv, inte minst som sträck-
lokal. Den sydostliga prägeln stärks ytterligare genom att den 
kulturmarksanknutna höksångaren har häckat i sen tid. På Egge-
grund finns också stengärdsgårdar, äldre åkerstrukturer och hus-
grunder som minner om en tidigare hävdepok. I dag förekommer 
ingen skötsel av ängsmarken. 
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Värdeomdöme 

Eggegrunds torrängar representerar genom sin storlek och artri-
kedom ett objekt av högsta värde. Den välutvecklade torrängsve-
getationen av ängshavretyp är en för regionen karaktäristisk men 
hotad vegetationstyp. Förekomsten av flera hotade arter (grådra-
ba, sanddraba och småfingerört) bidrar tillsamman med de kultur-
historiska spåren ytterligare till värdet. 

Torrängarna på Egge grund är stora, artrika och har en kalkpåver- 
kad flora. 
Foto: Peter Ståhl 

45 	r_. x pitim 

Heliga trefaldighets f:g 

Topo. blad: 13 H NO 

Eko. blad: 6 g 

Brukare/markägare: /Gävle kn 

Inventering: Peter Ståhl 

Värdeklass: I 

Naturgeografisk region: 26 

Naturtyp/-er - areal: 
Annan öppen äng - 1,2 ha 
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Beskrivning 

Limön är en av de större öarna i Gävlebukten. Idag är den ett 
för friluftsliv flitigt utnyttjat mål med sommarstugor, reguljä-
ra båtturer,  cafe",  goda badmöjligheter och en tilltalande natur. 
Förr fanns ett arrendejordbruk på ön och som en rest från den 
tiden finns ett stycke öppen ängsmark i den västra delen. Ängs-
marken består av glest bevuxna torrängssamhällen belägna på ett 
mycket kalkrikt isälvsgrus. Vegetationstyperna är en välutveck-
lad ängshavretorräng, en kalktorräng utan slutet fältskikt och 
en friskäng av knylhavretyp. 

Artrikedomen är påfallande med många för länet sällsynta och 
hotade ängsväxter. Bl a förekommer spåtistel, natt och dag, grå-
draba, sanddraba, blodnäva, brudbröd, kantig fetknopp och darr-
gräs. Tidigare uppgifter om både ängsgentiana och brudsporre 
finns också men dessa arter återfanns ej vid inventeringstill-
fället. Några kulturhistoriska spår har inte noterats. Området 
"hävdas" endast genom det tramp som sker av stugägare och tu-
rister. På sikt hotar därför en långsam igenväxning från omgiv-
ande lövlundar. 

Värdeomdöme 

Limöns öppna ängsmark är enbart genom sin rikedom på sällsynta 
och hotade ängsväxter ett objekt av högsta värde. Förekomsten av 
friskäng av knylhavretyp bidrar också till värdet liksom lätt-
tillgängligheten och den vackra landskapsbilden. 

4  ES 	12451\01.A.FtIUM 	 Värdeklass: I 

Heliga trefaldighets f:g 	 Naturgeografisk region: 26 

Topo. blad: 13 H NO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Annan öppen äng - 2,0 ha 

Eko. blad: 6 g 

Brukare/markägare: GÄBS/Gävle kn 

Inventering: Peter Ståhl 
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Beskrivning 

Römaren är Limöns mindre granne i väster. Omgiven av skogsmark 
finns i öns sydostdel en ca 2 ha stor öppen gräsmarksrest från 
ett tidigare brukningsskede. Marken är småkuperad och intas av 
något som närmast liknar torräng av ängshavretyp. Karaktärsarter 
är gullviva, luddhavre, knylhavre, kungsmynta, bergmynta, blod-
näva och vitmåra. Dessutom finns bl a ängsgentiana, låsbräken, 
darrgräs, älväxing och rosettjungfrulin. Ett träd- och buskskikt 
finns och består av enstaka rönnar och rikligt med småbuskar av 
try, måbär, rosor, olvon, getapel och oxbär. 

Römarens (46) intressanta ängsmark restaurerades i slutet av 
1980-talet och sköts nu genom årlig slåtter. 



kI 	 Värdeklass: II 
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Förr fanns omfattande slåtterängar på Römaren, ffa i de fuktig-
are låglänta delarna och längs stränderna. Samtidigt nyttjades 
andra delar för bete med kor som roddes över från Limön. Den här 
aktuella gräsmarken har enligt gamla lantmäterihandlingar tidig-
are aldrig nyttjats för slåtter utan är rimligen en del av den 
forna betesmarken. Betet pågick åtminstone till 1940-talet. Ef-
ter en tid av igenväxning påbörjade Gävleborgs Botaniska Säll-
skap 1987 en restaurering av marken med röjningar och årlig slå-
ter. En mindre yta i västra kanten hade då trots igenväxningen i 
övrigt en ursprunglig grässvål. Från denna har nu området succe-
sivt utvidgats mot väster. En mindre del av ängen var vid in-
venteringstillfället välhävdad men resterande delar var svagt 
hävdade. Marken saknar allvarligare störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Römarens gräsmark har högsta värde genom förekomsten av ett 
stort antal för länet sällsynta och hotade ängsväxter. Ängsgen-
tianan växer t ex här på sin enda kända ängslokal i länet. Till 
värdet bidrar också friheten från störande ingrepp och det nu-
varande goda hävdtillståndet. 

4 7 	J.Ä.RAT S 	r  

Staffans f:g 

Topo. blad: 13 H NO 

Eko. blad: 5 f 

Brukare/markägare: Sven Larsson/Gävle kn 

Inventering: Peter Ståhl, 890630 
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Beskrivning 

Järvsta är en by i den östra utkanten av Gävle tätort. På norra 
sidan riksväg 76 finns ett jordbruk till vilken den aktuella 
hagmarken hör. Hagen utgörs av en långsträckt moränrygg som på 
alla sidor omges av uppodlade sedimentmarker. Hagen har ffa i 
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den östra delen ett trädskikt av tall och gran. Lokalt finns 
också rosbuskar. Den västra halvan av hagen är till större delen 
helt öppen. 

I de öppna sydexponerade delarna i väster finns en intressant 
och representativ torrängsvegetation av ängshavretyp. Vegeta-
tionstypen innehåller ett flertal i länet sällsynta och hotade 
ängsväxter. Av särskilt intresse är förekomsten av flentimotej, 
backklöver och kantig fetknopp. Andra karaktäristiska arter är 
tjärblomster, gulmåra, brudbröd, backglim och femfingerört. Även 
i den östra skogklädda delen finns solexponerade gläntor med små 
fragment av ängshavretorräng. På krönet av åsen finns en serie 
gravrösen från järnåldern. 

Artsammansättningen indikerar att området varit kontinuerligt 
hävdat under en mycket lång tid. Hagen betades med nötkreatur 
fram till 1985. Därefter har dock marken varit ohävdad fram till 
1991 då trädskiktet utglesades och betet återupptogs. Området 
har inte konstgödslats och är, så när som på ett gammalt dike 
fritt från allvarligare ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen i Järvsta har ett mycket högt värde som ett representativt 
exempel på en örtbacke av sydöstsvensk typ med örtrik ängshavre-
torräng. Vegetationstypen förekommer endast på 5 lokaler i lä-
net. Värdet begränsas något av att marken varit ohävdad en tid. 

411k3 	 Värdeklass: I 

Staffans f:g 	 Naturgeografisk region: 26 

Topo. blad: 13 H NO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Annan öppen äng - 1,0 ha 

Eko. blad: 5 f 

Brukare/markägare: Fornvård/okänd 

Inventering: Peter Ståhl, 890630 

Beskrivning 

Området består av några sydexponerade slänter vid det gamla 
gravområdet i Järvsta, en av byarna i den östra utkanten av Gäv-
le tätort. Marken kan närmast betraktas som annan öppen ängsmark 
och omges i öster av riksväg 76 och i övrigt av gårdsmiljö och 
en betesvall. Jordarten är en kalkförande morän men berg i dagen 
förekommer också. 

Runstensängen är en klassisk och av botanister välbesökt växtlo-
kal, känd för sina kalkgynnade och värmekrävande torrängsväxter. 
Ängen utgör tillsammans med motsvarande marker på Limön, Egge-
grund och Römaren länets värdefullaste och mest välbevarade 
ängshavretorrängar. Den rikaste växtligheten återfinns i de 
solexponerade sydslänterna. Här finns en mängd för länet säll-
synta arter, t ex flentimotej, kantig fetknopp, backklöver och 
brudbröd. Här finns också en utpräglad våraspekt med bl a vår- 
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starr, backstarr, backförgätmigej och vårveronika. Av övriga 
hävdgynnade växter kan ängsnejlika, backglim, darrgräs, svart-
och rödkämpar, röd- och väddklint samt rockentrav nämnas. På 
krönet av slänterna och på gravhögarna är vegetationen mer hed-
artad. Svackorna är desto yppigare och troligen gödselpåverkade. 

Området har sannolikt varit kontinuerligt hävdat under en mycket 
lång tid. Nu är området föremål för fornvårdsinsatser och slås 
maskinellt, troligen varje år. 

Värdeomdöme 

Storleken, den intressanta floran med en ovanlig vegetationstyp 
och många sällsynta och hotade arter ger området i kombination 
med de kulturhistoriska lämningarna högsta värde. Till värdet 
bidrar också lättillgängligheten och närheten till tätorten. 

45) 

Staffans f:g 

Topo. blad: 13 H NV 

Eko. blad: 5 e 

Brukare/markägare: Gävle kn / okänd 

Inventering: Peter Ståhl 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 26  

Naturtyp/-er - areal: 
Annan träd- och busk - 0,8 ha 
bärande hagmark 

Beskrivning: 

Hemlingby är ett tätbebyggt småhusområde i den södra utkanten av 
Gävle. Strax söder om infarten till Hemlingby friluftsområde 
finns också resterna av det äldre odlingslandskapet kvar i form 
av bl a en mindre åkerfigur som till stor del omger en liten mo-
ränrygg. Kring krönet av denna finns en serie gravhögar som häg-
nats in för bete. 

En större del av hagen har ett glest träd- och busskikt av rönn, 
hägg och rosbuskar. Den sydvända sluttningen är dock helt öppen 



I den fårbetade hagen i Hemlingby (49) finns 
förekomster av torräng av ängshavretyp. 

en av länets få 
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och här -finns fragment av torrängsvegetation av ängshavretyp. 
Floran är i dessa partier artrik med bl a ängshavre, flentimo-
tej, vårstarr, backklöver, brudbröd och tjärblomster. Området 
gallrades, stängslades och började betas av får 1989. Hävdinten-
siteten är dock till stora delar bara måttlig. I kanterna mot 
åkermarken är floran, som en följd av gödselpåverkan mer tri-
vial. En mindre elledning berör också hagen. 

Värdeomdöme 

Området har ett mycket högt bevarandevärde som en av de sista 
och troligen den värdefullaste ängsresten i Hemlingbyområdet. 
Till värdet bidrar också den intressanta floran och vegeta-
tionen, lättillgängligheten i anslutning till tätorten och Hem-
lingby fritidsområde och det kulturhistoriska vädret. 
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50 GRINDUGA  

Staffans f:g  

Värdeklass: I 

Naturgeografisk region: 26 

Topo. blad: 13 H NO, SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Artrik åker - 6,5 ha 

Eko. blad: 4 g, 5 g 

Brukare/markägare: Leif Eriksson /L E + KORSNÄS 

Inventering: Peter Ståhl 

Skrivarholr 

Beskrivning 

Grinduga är en mindre by i skogslandskapet, ca 7 km sydost om 
Gävle. Endast en av gårdarna berdriver fortfarande jordbruk, men 
här finns i gengäld ett stycke genuint odlingslandskap med myc-
ket stora helhetsvärden. Visserligen är endast mindre ytor häv-
dad naturlig fodermark, men helheten ger ett mycket ålderdomligt 
intryck med små flikiga åkerfigurer, mellanliggande enebackar, 
lövrika kantzoner, odlingsrösen och trägärdsgårdar. Kantzonerna 
mot omgivande skogsmark är ofta lundartade med ask, hassel och 
andra ädla lövträd. 

Uppe på enebackarna och ffa i sydvända kantzoner mot åkermarken 
förekommer torrängsvegetation av ängshavretyp med flera sydliga 
och kalkgynnade ängsväxter. Bland annat finns flentimotej, ängs-
havre, darrgräs, älväxing, piggstarr, brudbröd, backglim, 
rockentrav, väddklint, och gullviva. Spåren från äldre tiders 
hävd är talrika. Små slingrande brukningsvägar, äldre mycket små 
åkerytor, talrika odlingsrösen, trägärdsgårdar och äldre uthus 
vittnar om detta. 

Söder om gården har såväl åkrar som mellanliggande backar in-
hägnats för bete med ungnöt. Markerna norr om gården hävdas inte 
annat än genom ett extensivt åkerbruk. Det mesta av det äldre 
landskapets strukturer finns ändå kvar här. Betesmarkerna söder 
om gården är fläckvis tydligt gödselpåverkade. En mindre elled-
ning berör också området som för övrigt är fritt från allvarlig-
are ingrepp. 



137  GÄVLE kommun 

Odlingslandskapet i Grinduga (50) har en småskalig och ålderdom-
lig prägel. 

Värdeomdöme 

Odlingslandskapet i Grinduga är trots den ringa ytan hävdade na-
turliga fodermarker ett område med mycket stora helhetsvärden. 
Till dessa bidrar den ålderdomliga landskapsbilden, de kultur-
historiska spåren, friheten från störande ingrepp och den artri-
ka ängsfloran. Efter vissa restaureringsåtgärder kan det gamla 
odlingslandskapet kring Erikssons gård bli ett objekt med få 
motsvarigheter i länet. 

5 A_ 	 x }c25.ÄcicEir 

Valbo församling 

Topo. blad: 13 H SV 

Eko. blad: 4 d 

Brukare/markägare: Anders Nyberg 

Inventering: Peter Ståhl, 880623 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 26 

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 3,0 ha 
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Beskrivning 

I Överhärde, ca 9 km sydväst om Valbo finns en intressant öppen 
hagmark kring Spikåsbäcken. Bäcken har ett djupt nerskuret ra-
vinsystem med en bred huvuddalbotten och smalare sidoraviner. I 
dalbottnen meandrar Spikåsbäcken. På vissa ställen har den bil-
dat korvsjöar och branta slänter i den annars flacka huvuddalen. 
Ravinen omges av åkermark. 

Den artrika ravinen vid Spikåsbäcken (51). 
Foto: Peter Ståhl 
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En större del av hagen, dalbottnen och de flackare ravinsidorna, 
består av kultiverad betesmark, tydligt gödselpåverkad och tro-
ligen också plöjd. Området är dock naturligt näringsrikt. Ängs-
vegetation förekommer framförallt i de brantare sluttningarna i 
norra och södra delen av området. Här påträffas de hävdformade 
vegetationstyperna torräng av fårsvingeltyp, ängshavretorräng 
och friskäng av rödventyp. En sydvästexponerad sluttning i den 
norra delen är särskilt artrik med bl a ängshavre, darrgräs och 
rödklint. Övriga ängsväxter i området är svartkämpar, ängsnejli-
ka, vårstarr, kattfot och klasefibbla. Längs bäcken växer en 
bård av klibbal och ask. Området saknar kulturhistoriska spår. 

Tidigare har hela eller större delen av ravinen betats. Nu har 
dock stora delar fått växa igen. Inventeringsåret betades hagen 
av 7 mjölkkor, med en intensitet som varierade från svag till 
god. Det är tydligt att djuren föredrar de ogödslade partierna 
eftersom dessa är de mest välhävdade. Området genomkorsas av en 
kraftledning som tillsammans med gödslingspåverkan utgör de enda 
störande ingreppen. 

Värdeomdöme 

Hagen vid Spikåsbäcken har ett mycket högt värde genom den i lä-
net ovanliga landskapstypen (betat ravinlandskap), förekomsten 
av välutvecklad ängshavretorräng och en artrik flora. Värdet be-
gränsas något av gödslingspåverkan och kraftledningsdragningen. 

Ei 	 Värdeklass: II 

Valbo församling 	 Naturgeografisk region: 26 

Topo. blad: 13 H SV 	 Naturtyp/-er - areal: 
Artrik åker - 2,5 ha 

Eko. blad: 3 e 

Brukare/markägare: Gösta Eriksson 

Inventering: Peter Ståhl, 890707 
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Beskrivning 

I Hästbo, drygt 10 km söder om Gävle, finns en gård med exten-
sivt brukade slåttervallar och intressanta kantzoner mot omgi-
vande skog och längs de öppna dikena. Landskapet är mosaikartat 
och har en ålderdomlig atmosfär, med små brukningsvägar, hölada 
och stengärdsgårdar. Vallarna har inte gödslats, åtminstone inte 
på mycket länge, "det lönar sig knappast", påpekar Gösta Eriks-
son. De har heller inte plöjts på åtskilliga år. Detta har med-
fört att den ängsflora som hållit stånd i kantzonerna nu vandrat 
in på vallarna, som till stora delar övergått i en friskäng av 
rödventyp. Här finns ett flertal utpräglade ängsväxter som t ex 
darrgräs, pillerstarr, ormrot, stagg, rödklint och brudborste. 
Lokalt finns också brudsporre. Den mest välutvecklade ängsfloran 
hittar man i kanterna mot skogen och längs dikena, där skogs-
klocka, knägräs, klasefibbla, slåtterfibbla och gökblomster kom-
pletterar bilden. Vid inventeringstillfället förekom dessutom 
anmärkningsvärt mycket dagfjärilar. 

Förr betades de omgivande, nu skogbevuxna backarna med mjölkkor. 
Efter slåttern fick djuren tillgång till efterbete på slåtter-
vallarna. Nötbetet pågick till 1955 och följdes av en period med 
hästbete till 1966. Under Gösta Erikssons tid har ingen hack-
slåtter förekommit i backarna, men man var noga med att lieslå 
kanterna. Idag slås vallarna med slåtterbalk och höet hässjas på 
traditionellt sätt. Vissa år buskröjer Gösta dikena med lie. Om-
rådet genomkorsas av en kraftledning, men är i övrigt fritt från 
störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Området har ett mycket högt bevarandevärde ur flora och vegeta-
tionssynpunkt, med en rik och för trakten representativ uppsätt-
ning slåtter- och betesberoende växter. Det ålderdomliga intryc-
ket, med de kulturhistoriska spåren och den extensiva hävden bi-
drar också till värdet. Intrycket hålls nere något av kraftled-
ningen och att hävdintensiteten i kantzonerna är svag. 

5 3 	C;FtigkikE3IUM 

Valbo församling 

Topo. blad: 13 G SV 

Eko. blad: 2 e 

Brukare/markägare: Stig Jansson 

Inventering: Jonas Lundin, 900703 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 26 

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,3 ha 

Beskrivning 

Objektet är en liten hackslåttyta invid en lada i ett småbrutet 
skogs- och jordbrukslandskap vid Grååsen, ca 15 km söder om Gäv-
le. Förutom den egentliga ängsmarken, ca 0,2 ha, ingår också en 
ca 50 m lång väg- och dikesren som också hackslås. 
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Den dominerande vegetationstypen är en örtrik friskäng, men 
fragment av rishedsvegetation finns också. Floran är fläckvis 
artrik med flera intressanta ängsväxter. Bl a finns brudsporre, 
fältgentiana, svartkämpar, darrgräs, rödklint, stagg och ormrot. 
Av kulturhistoriska spår finns förutom ladan också några od-
lingsrösen. Marken som sannolikt har lång hävdkontinuitet, slås 
idag med lie. Slåttern tycks dock på senare år ha begränsats 
till den mest intressanta delen närmast ladan. I övriga delar 
har björksly, tallplantor och andra skogsväxter börjat vandra 
in. Förutom igenväxningen är området fritt från störande in-
grepp. 
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Värdeomdöme 

Hackslåtten i Grååsen har ett mycket högt värde som ett repre-
sentativt exempel för naturtypen hackslått i denna del av länet. 
Förekomsten av flera i länet ovanliga ängsväxter och den ålder-
domliga landskapsbilden bidrar också till värdet. Detta begräns-
as dock något av den bitvis svaga hävden och områdets ringa 
storlek. 

Ei 4 	As 13 Ci 	 Värdeklass: III 

Hedesunda församling 

Topo. blad: 13 H SO 

Eko. blad: 2 f 

Brukare/markägare: Okänd 

Inventering: Peter Ståhl, 880623 

Naturgeografisk region: 26  

Naturtyp/-er - areal: 
Annan öppen äng - 0,3 ha 

Beskrivning 

I en kraftledning i Åsbo, ca 15 km söder om Gävle finns en mini-
mal ängsrest, 0,3 ha stor. Naturtypen är annan öppen äng och 
denna mark har troligen ingått i en större äng tillsammans med 
omgivande nu skogbevuxen mark. I anslutning till ängsmarken 
finns också en fd slåttervall. Marken intas av en frisk ängsve-
getation av örtrik typ med en rik förekomst av bl a darrgräs och 
gullviva. Vid ett dike i områdets ytterkant finns också vildlin. 
För övrigt visar vegetationen tydliga tecken på ohävd, med ett 
tjockt och högvuxet täcke av bl a hundäxing, ängskavle och hund-
käx i den mest övervuxna delen. Kulturhistoriska spår saknas. 

Värdeomdöme 

Området har ett högt värde genom den rika förekomsten av darr-
gräs och gullviva. Trots att igenväxningen gått långt är området 
fortfarande intressant att restaurera. 



Naturgeografisk region: 26  

Naturtyp/-er - areal: 
:1, 2, 3 Öppen hagmark - 1,8 ha 

:4 Betad skog 	- 2,4 ha 
4,2 ha 
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Värdeklass: II kCIESISP4A.1415.3I1C› 

Hedesunda församling 

Topo. blad: 13 H SV 

Eko. blad: 2 f 

Brukare/markägare: Erik Pettersson 

Inventering: Peter Ståhl, 880623 

4.13  

Beskrivning 

Kessmansbo är en mindre by i skogslandskapet, ca 15 km söder om 
Gävle. Vid en av gårdarna finns några rester av de gamla foder-
markerna, fördelade på 3 enheter som nu betas. Den totala 
arealen ogödslad / oplöjd mark är sammanlagt liten och består 
till största delen av kantzoner mot omgivande skog, åkrar eller 
vallar. Dessa ängsrester uppvisar dock en mycket artrik och väl-
utvecklad ängsvegetation, som förefaller ursprunglig och repre-
sentativ för trakten. Vegetationstypen är i alla 3 delområdena, 
troligen kalkpåverkade, friskängar av örtrik typ med rika före-
komster av darrgräs, ormrot, rödklint och svartkämpar. Lokalt 
finns också hårstarr, vildlin, vårärt, klasefibbla, gullviva och 
rödkämpar. 

Delområde 1 är en blockig mark nära gården, delområde 2 består 
till största delen av gammal åkermark men med en rik ängsflora, 
framför allt i kanten mot ett angränsande dike. Delområde tre är 
en öppen hage mellan skog och åker. Till större delen utgörs 
marken av gammal åker men med mycket artrika kantzoner och en 
blockig kulle ifrån vilken många arter vandrat ut i betesvallen. 
Mellan delområde 2 och 3 ligger ett skogsavsnitt som också be-
tas. 

De nu hävdade fodermarksresterna har sannolikt hävdats med slåt-
ter och bete under mycket lång tid. I betesmarken finns en lada, 
trägärdsgård och en mycket gammal vägrest som vittnar om forna 
tiders markanvändning. Vid inventeringstillfället betade 2 häs-
tar i området. Alla delobjekt är välhävdade, ofta med lågvuxna 
täta grässvålar. Stora delar av betesområdet bär spår av gödsel-
påverkan, men troligen har endast naturgödsel använts. 
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Värdeomdöme 
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Betesmarkerna i Kessmansbo har ett mycket högt bevarandevärde 
genom den artrika vegetationen som genom sin sammansättning är 
ovanlig men representativ för de södra kalkpåverkade delarna av 
Gästrikland. Värdefull är också den långa kontinuerliga hävden, 
de kulturhistoriska spåren och den ålderdomliga prägeln. Värdet 
begränsas något av gödselpåverkan och att den sammanlagda 
arealen naturlig fodermark är liten. 

5E5 	LA.<3-I3C3 

Hedesunda församling 

Topo. blad: 13 H SO 

Eko. blad: 0 f 

Brukare/markägare: Lars Sundström  

Värdeklass: I 

Naturgeografisk region: 26  

Naturtyp/-er - areal: 
Betad skog 	 - 5,5 ha 
Sötvattenstrandäng 	- 4,6 ha 
Annan träd- och busk - 2,3 ha 
bärande hagmark 

12,4 ha 

Inventering: Peter Ståhl, Jonas Lundin, m fl 

Beskrivning 

Lågbo är en av de älvnära byarna vid Dalälven, ca 15 km östet om 
Hedesunda kyrka. Vid en av gårdarna finns ett mycket intressant 
och vackert beläget betesområde i anslutning till älven. Totalt 
omfattar det 14,1 ha fördelade på betad skog, sötvattenstrand-
äng, annan träd- och buskbärande hagmark och betesvall. 

Vegetationen är mycket variationsrik med flera ovanliga och be-
tesberoende vegetationstyper. Strandängen, en av två kända häv-
dade vid Dalälven, har stora ytor välutvecklad kortskottsvegeta-
tion med bl a ävjepilört, slamkrypor, fyrling och rödlonke. Mest 
intressant är den enda kända hävdade kalkfuktängen i länet. Här 
återfinns bl a ängsstarr, älväxing, darrgräs, ängsnycklar och 
ormtunga. Kalkfuktängen övergår i ett rikkärr som längre ut mot 
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Lågbo ( 56 ) . 
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älven övergår i högstarrsamhällen där bl a sumpviol förekommer 
rikligt. 

Den betade skogen är överallt rik på lövträd, framförallt asp 
och ask, och i de strandnära partierna är inslagen av ek stort. 
Skogen är bitvis lundartad med bl a vårärt, underviol, lungört, 
trolldruva och hassel. Till stora delar är skogen tät och endast 
lite påverkad av betet. Genom betesområdet passerar också Gäst-
rikeleden på en av sina mer exklusiva sträckningar i landskapet. 

Till en del inhägnas området av trägärdsgård. Några lador minner 
också om forna tiders markanvändning. Området har de senaste 
åren hävdats genom bete av ett 10-tal ungnöt och 2-3 hästar, som 
hållit området relativt väl hävdat. Ett uppslag av videbuskage 
finns dock i kalkfuktängen. Förutom de gödslade vallarna saknas 
störande ingrepp i området. 

Värdeomdöme 

Betesområdet vid Lågbo är sälsynt mångformigt vad gäller hävdbe-
roende naturtyper, vegetationstyper och arter. Detta tillsammans 
med den långa hävdkontinuiteten, det goda hävdtillståndet och 
det faktum att området innehåller den enda kända hävdade kalk-
fuktängen i länet motiverar högsta värdeklass. 

577 	Corsi  

Hedesunda församling 

Topo. blad: 12 H NV 

Eko. blad: 8 d 

Brukare/markägare: Okänd 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 26 

Naturtyp/-er - areal: 
Blandlövhage - 3,1 ha 

Inventering: Stefan Grundström, 870618 

Beskrivning 

Ön ligger omedelbart söder om Hedesunda samhälle och utgörs av 
en åssträckning som skiljer Hededesunda- och Öbyfjärdarna i 
Dalälven från varandra. I den norra delen finns ett naturskönt 
odlingslandskap som inramas av flikiga, lövrika skogsbryn och 
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lingslandskap som inramas av flikiga, lövrika skogsbryn och älv-
vattnet. Objektet består av en mosaik av åkerholmar och skogs-
bryn samt betesvallar. 

Naturtypen är närmast blandlövhage, dock bitvis med ett betydan-
de inslag av tall. I trädskiktet finns också björk, rönn, och 
lind. Enbuskar är spridda i områdets okultiverade delar. I de 
mest opåverkade aysnitten finns en friskängsvegetation av röd-
ventyp samt bitvis också något torrare partier. Här träffar man 
ängsväxter som svartkämpar, brudbröd, ängsvädd, gulmåra och orm-
rot. Inga särskilda kulturhistoriska spår har uppmärksammats. 
Hagen betas av nötkreatur med en svag - måttlig intensitet. Sto-
ra delar av betesmarken är också påverkad av konstgödsel. 

Värdeomdöme 

Området hår ett högt värde genom sin betydelse för landskapsbil-
den och för de floristiska värdena. Hagen är dock fragmenterad 
genom att stora aysnitt kultiverad mark ingår och att stora de-
lar av den oplöjda marken är påverkade av handelsgödsel. 

Eik3 	SIUNTALLI3C) 

Hedesunda församling 

Topo. blad: 12 H NV 

Eko. blad: 7 e 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Stefan Grundström,  

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 26 

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 1,7 ha 

870618, 870823 

.1<ännlyra 

1 

Beskrivning 

Sevallbo är en by söder om Dalälven ca 10 km sydsydost om Hede-
sunda. Här är landskapet förhållandevis småbrutet och ålderdom-
ligt och har dessutom en för länet sydlig karaktär med enebackar 
och stora ädla lövträd i skogsbrynen. I byn finns en björkhage 
som ingår som en del av ett större betesområde som också inne-
håller kultiverade betesmarker. 



Hadeviken 
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Den västra delen av björkhagen är den mest ljusöppna och här 
finns dels en fuktäng av tuvtåteltyp dels en artrik friskäng av 
rödventyp med flera intressanta ängsväxter, bl a mandelblom, 
blåsuga, stagg och ormrot. I de östra delarna är trädskiktet 
tätare och här finns en friskäng av skogsnävatyp med bl a röd-
klint och ängsvädd men för övrigt ett stort inslag av skogs-
arter. Inventeringsåret betades hagen av 6 nötkreatur med god 
intensitet i de västra delarna och måttlig - svag i de mer slut-
na östra aysnitten. Området har aldrig konstgödslats eller ut-
satts för andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Betesmarken i Sevallbo har ett högt värde genom att det är en 
opåverkad naturbetesmark med intressant flora i ett ålderdomligt 
jordbrukslandskap. Intrycket hålls nere något av att stora delar 
har ett väl tätt trädskikt och därigenom är sämre hävdade. 

55) 

Hedesunda församling 

Topo. blad: 12 H NV 

Eko. blad: 7 d 

Värdeklass: I 

Naturgeografisk region: 26  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Björkhage 	- 4,3 ha 
:2 Annan öppen äng - 0,5 ha 

4,8 ha 

Brukare/markägare: Skogsvårdsstyrelsen (fornvård)/KORSNÄS AB 

Inventering: Stefan Grundström, Jonas Lundin, Peter Ståhl, 
870610 

Beskrivning 

Mffiergsrör .L
. 
 

Hade ligger strax söder om södra Färjsundet i Hedesunda. Land-
skapet är vackert med omgivande åkermarker och Dalälven i bak-
grunden. Objektet består av ett större fornminnesområde, med 
gravar från bronsåldern. Den dominerande naturtypen är björk-
hage, en av de största i länet. Ett mindre aysnitt annan öppen 
äng finns också i den nordöstra delen. 
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Björkhage och friskäng av örtrik typ i Hade (59). 

Björkhagen har ett trädskikt av björk och asp, i allmänhet av 
ansenliga dimensioner. Tall finns också liksom hassel- och enbu-
skar. Fältskiktet intas av fårsvingelvarianten av gräshed av 
rödventyp, relativt artfattig men med förekomst av bl a blåsuga. 
I det öppnare aysnittet finns en friskäng av örtrik typ som in-
nehåller ett mängd intressanta och i länet ovanliga ängsväxter. 
Bl a finns brudsporre, tvåblad, nattviol, brudbröd, låsbräken, 
darrgräs, ängshavre, gullviva, spenört, skogsklocka och röd-
klint. Förutom gravarna finns också en ängslada i området. 

I dag hävdas området som ett fornvårdsobjekt med maskinell slåt-
ter. Hävden är god vad gäller markskiktet men sker något för 
tidigt. Trädskiktet i björkhagen är också väl tätt. Det nyslagna 
höet har hittills tyvärr tippats i en källa, men detta är också 
det enda störande ingreppet i området. 

Värdeomdöme 

Gravfältet i Hade har högsta värde genom att det är en av de 
större och mest välutvecklade björkhagarna i länet. Den mycket 
artrika ängsfloran i den öppnare delen med ett flertal i länet 
sällsynta ängsväxter bidrar också starkt till värdet tillsammans 
med de kulturhistoriska lämningarna och det relativt goda hävd-
tillståndet. 
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Hedesunda församling 

Topo. blad: 12 H NV 

Eko. blad: 7 d 

Brukare/markägare: Peter Ståhl / KORSNÄS AB 

Inventering: Peter Ståhl, Jonas Lundin, 900709 

rIADIUNTTICEUrg 	 Värdeklass: I 

Naturgeografisk region: 26 

Naturtyp/-er - areal: 
Annan öppen äng - 0,5 ha 

Näsvreten 

Hadeviken 

   

Beskrivning 

Omedelbart sydväst om gravfältet i Hade finns resterna efter en 
öppen ängsmark, i ett vackert läge mellan landsvägen och Hadevi-
kens strand (Dalälven). Ängen omges dessutom av åker, en lövrik 
skogsdunge och en fårbetad betesvall. Redan tidigt var sannolikt 
just denna äng känd i botanistkretsar. 1916 beskriver Dahlstedt, 
i en uppsats om Gästriklands flora, en strandäng vid Dalälven i 
Hadeholm (nuvarande Hade) vars artsammansättning i stort är 
identisk med denna äng. 

Närmast vägen består vegetationen av en friskäng av örtrik typ 
som mot älvstranden övergår i fuktängar av högörttyp och hög-
starr- och fräken-starrfuktängar. Marken bär ett glest busskikt 
av olvon, viden, rosor och en. Trots en 20-årsperiod utan hävd 
är ängsfloran ännu artrik och välutvecklad. Bland de intressant-
are ängsväxterna kan ängsskära, spenört, brudbröd, ängs- och 
luddhavre, darrgräs, pillerstarr, klasefibbla och rödklint näm-
nas. Här påträffas också hartmansstarr och krussilja, vilka här 
har sina enda kända växtlokaler i länet. Artrikedomen och art-
sammansättningen vittnar om en inte obetydlig kalkpåverkan i.om-
rådet. Av kulturhistoriska spår finns några odlingsrösen och 
resterna efter en raserad lada. 

1991 skedde en restaurering av ängsmarken då ett buskskikt av 
asp, rönn och björk röjdes som en förberedelse för den slåtter 
som påbörjades i och med sommaren samma år. Marken är fri från 
såväl konstgödselpåverkan som andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Artsammansättningen och den stora artrikedomen gör ängen vid Ha-
deviken till ett mycket värdefullt naturvårdsobjekt. Vegeta- 
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tionstypen, med bl a hartmansstarr, ängsskära, krussilja och 
spenört, har Nedre Dalälven som sin absoluta nordgräns i landet 
vilket ger området en särställning i länet. Ängen är trots 
hävdavbrottet av högsta värde för såväl den vetenskapliga natur-
vården som landskapsbilden. 
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Värdeklass: III 

Hedesunda församling 	 Naturgeografisk region: 26 

Topo. blad: 12 H NV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Ekhage - 2,2 ha 

Eko. blad: 

Brukare/markägare: - / STORA AB 

Inventering: Stefan Grundström, 870611 
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Strax öster om Gysinge bruk finns en del av Dalälvsnaturen som i 
sen tid hävdats med bete. Området utgörs av Storön och Edbäcks-
ön. Det som gör platsen särskilt intressant är att den represen-
terar länets enda förekomst av naturtypen ekhage. I det forna 
betesområdet ingick dessutom stora arealer betad skog och söt-
vattenstrandäng. Stora delar av älvängarna är id åker och av 
egentliga hävdformade vegetationstyper har endast fuktäng av 
fräken-starrtyp noterats. 

Området är relativt artfattigt och saknar, med undantag av en 
raserad lada kulturhistoriska lämningar. Trots det har det med 
stor sannolikhet brukats genom slåtter och bete under många år-
hundraden. Den senaste betesperioden pågick fram till början av 
1980-talet, då köttdjur betade området. I delar av ekhagen har 
aspsly börjat etablera sig. 

Värdeomdöme 

Ekhagen på Storön har en särställning i länet och ett högt be-
varandevärde som den enda representanten för naturtypen ekhage. 
Värdet är dock begränsat genom att området efter en 10-årsperiod 
utan hävd börjat växa igen. 





FAKTARUTA 

Antal Areal, 
objekt ha 

Klass I 	 - 	- 
II 	 1 	1,5 
III 	 9 	20,1 

	

10 	21,6  

Naturtyper  

Öppen hagmark 	 6 	8,0 
Björkhage 	 2 	6,9 
Betad skog (A) 	 1 	2,0 
Annan träd- o buskb. hagm 1 	1,2 
Sötvattenstrandäng 	1 	1,0 

Artrik åker 	 1 	2,5 

Låsbräken 
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Landskap 

Ockelbo kommun utgörs av enbart Ockelbo församling som är Gäst-
riklands areellt största. Landskapet har genom sin kuperade och 
skogrika natur mycket gemensamt med Hälsingland. Inom kommunens 
gränser finns tre naturgeografiska regioner representerade. Väs-
ter om Åmot präglas landskapet av den vågiga bergkullterrängen 
med mellanboreala skogsområden, region 30 a. I dessa nästan helt 
myr- och skogsdominerade trakter har jordbruket inskränkt sig 
till fäbodar, enstaka ensamliggande finntorp och några mindre 
byar. Här saknas idag helt hävdade naturliga fodermarker. 

Markerna mellan Åmot och Ockelbo tillhör det sydligt boreala ku-
perade området innanför Gästrikekusten, 28 b. Här finns viktiga 
odlingslandskap i dalgångarna längs Testeboån och Moån. Trots 
detta har inventeringen bara kunnat registrera två objekt här. 
De ur inventeringens aspekter mest intressanta delarna finner 
man i odlingslandskapet kring Bysjön och öster om Ockelbo tät-
ort. Dessa trakter tillhör den naturgeografiska regionen 27, det 
flacka skogslandskapet norr om norrlandsgränsen, och är dessutom 
den tidigast koloniserade bygden i kommunen. 

Naturtyper, vegetation och flora 

Sammantaget är Ockelbo en av de mest utarmade kommunerna i länet 
när det gäller ännu hävdade naturliga fodermarker. Totalt har 
bara 10 områden registrerats. Värdeklassen är också genomgående 
låg med bara ett objekt i värdeklass II. Liksom i de flesta and-
ra kommuner dominerar de öppna hagmarkerna. I övrigt fördelar 
sig de kvarvarande naturliga fodermarkerna på några av de vanli-
gaste hagmarkstyperna. Märkligt nog Ockelbo är den enda kommun 
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1927 1990  

Åker 5 217 3 521 
Naturbetesmark 4 	471 17,1 
Betad skog 780 2,0 
Äng 3 	120 

som helt saknar ängstyper. Vegetationen är den för magra jordar 
typiska, med rödvenängar och stagghedar som de vanligaste vege-
tationstyperna. Här är växter som t ex kattfot, stagg, ormrot, 
ängsnejlika karaktäristiska inslag. I några sällsynta fall träf-
far man också på t ex låsbräken och grönkulla. 

   

Teckenförklaring 

• Klass I 

0 Klass II 

o Klass Ill 

65 Objektnr. 

    

 

10 km  

Kartan visar ängs- och hagmarker i Ockelbo kommun, med symboler 
för de olika värdeklasserna. 
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Vid Bromsängen (62) i den norra kommundelen 
turtypen artrik åker och sötvattenstrandäng. 
Foto: Magnus Bergström 

Nr 	Objektnamn, 	Naturtyp 	Areal 	Klass 
Församling 	 ha 

finns 

Hävd 

exempel på na- 

NOLA 	Koordinater 
X 	Y 

62 Bromsängen, 
Ockelbo 

Sötvattenstrand-
äng 

1,0 III B - 676820 155175 

Artrik åker 2,5 

63 Norrgårdarna, 
Ockelbo 

Öppen hagmark 1,0 III B _.. 676370 155380 

64 Strömbacka, Öppen hagmark 3,0 III B - 675635 154190 
Ockelbo Betad skog 2,0 

65 Gäveränge, 
Ockelbo 

Öppen hagmark 0,8 III B - 675495 155150 

66 Stenbäcken, 
Ockelbo 

Öppen hagmark 1,5 II B x 675315 155260 

67 Åkerby, 
Ockelbo 

Björkhage 0,7 III B - 675315 154805 

68 Vansbron, 
Ockelbo 

Annan t. 	o b. 
hagmark 

1,2 III B - 675285 155210 

69 Ulvsta, 
Ockelbo 

Öppen hagmark 0,7 III B - 675245 154700 

70 Björklunda, 
Ockelbo 

Björkhage 6,2 III B x 675235 155310 

71 Vretas, 
Ockelbo  

Öppen hagmark 1,0 III R - 674330 154005 
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Ei :2 	El RAJ s 	 Värdeklass:  III 

Ockelbo församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 14 H SV 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Sötvattenstrandäng - 1,0 ha 

Eko. blad: 3 a 	 :2 Artrik åker 	- 2,5 ha 
3,5 ha 

Brukare/markägare: Lennart Öberg 

Inventering: Magnus Bergström, 880726, 880727 

Beskrivning 

I skogslandskapet öster om Lingbo ligger en serie sjöar längs 
Gopåns lopp. Vid en av dessa - Klubbäckssjön - finns ett litet 
odlingslandskap kring byn Klubbäcken. Bromsängen, vid sjöns nor-
ra strand, är en del av detta landskap. Området omfattar dels 
ett aysnitt på fastare mark dels ett stycke sötvattenstrandäng i 
vattenlinjen. På fastmarken har stora delar plöjts men steniga 
och opåverkade partier förekommer också insprängda. Marken intas 
av en tuvtåtelfuktäng och en friskäng av rödventyp. Genom den 
tidigare plöjningen finns endast svagt hävdindikerande växter, 
t ex liten blåklocka, bockrot och prästkrage. I anslutning till 
denna del finns två hölador. 

Närmare sjön övergår hagen i en sötvattenstrandäng. Den byggs 
delvis upp av en trådtågdominerad fuktäng med bl a trådstarr och 
pors. Närmare vattenlinjen övergår den i en fuktäng av fräken - 
starrtyp. I vattenlinjen finns bl a styvt braxengräs, knapp- och 
veksäv. Lennart Öberg berättar att Bromsängen varit betesmark 
"mycket länge". Nu hävdas den väl genom bete med ett 40-tal får. 
Det övre kultiverade partiet har svaga spår av gödselpåverkan. I 
övrigt är området fritt från störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Bromsängen har ett högt värde genom den vackra landskapsbilden 
och att den i stora delar är en kontinuerligt hävdad sötvatten-
strandäng. Helhetsintrycket hålls dock nere av den förhållande-
vis artfattiga floran och att stora delar av betesmarken är på-
verkade av plöjning och gödsling. 



Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,0 ha 
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Beskrivning 

\ Nyrödje 

Lillrön 

Norr6årdarna/  
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me,  Ft  re..A.Ft.13.2N.FL.1•T1L 

Ockelbo församling 

Topo. blad: 14 H SV 

Eko. blad: 2 a 

Brukare/markägare: Rune Molin 

Inventering: Magnus Bergström, 

Värdeklass: III 

I skogslandskapet nordost om Ockelbo ligger byn Mörtebo. Norr-
gårdarna är de nordligaste i byn och här finns två små öppna 
hagmarker omgivna av skog och åkermarker. Hagarna har enstaka 
solitära björkar, aspar, tallar, granar och rönnar. En fläck med 

Betesmarken vid Norrgårdarna (63). 
Foto: Magnus Bergström 
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alsly förekommer också. Betesmarken ligger på morän och den do-
minerande vegetationstypen är en stagghed men fuktäng av tuvtå-
teltyp finns också i några låglänta partier. 

Floran innehåller flera av de vanligaste ängsväxterna t ex 
stagg, ängsnejlika, ormrot och kattfot. Några kraftiga bestånd 
med brudborste finns också. Marken bär spår av äldre tiders hävd 
dels i form av en hölada dels en stengärdsgård. Inventeringsåret 
betades hagarna av 5 modertackor med lamm. Hävdintensiteten är 
till största delen god och marken saknar spår av gödsling eller 
andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Norrgårdarnas öppna hagmarker har ett högt värde genom den långa 
obrutna kontinuiteten som fodermark, det goda hävdtillståndet 
och de kulturhistoriska spåren. Värdet begränsas av den för-
hållandevis artfattiga floran och områdets ringa storlek.  

ti 41 	S FtenvIESA.0 KA_ 	 Värdeklass:  III 

Ockelbo församling 

Topo. blad: 14 G SO 

Eko. blad: 1 i 

Brukare/markägare: Ragnar Åström 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 3,0 ha 
:2 Betad skog 	- 2,0 ha 

5,0 ha 

Inventering: Magnus Bergström, 880722 
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Beskrivning 

Vid gården Strömbacka, 9 km nordväst om Ockelbo, finns en öppen 
hagmark vackert belägen vid en av Testeboåns strömmar - Gammel-
fäbodströmmen. Hagen omges förutom av ån till största delen av 
kultiverade betesmarker. I området ingår också ett aysnitt betad 
skog. Vegetationen domineras av en friskäng av rödventyp men så-
väl torrare partier som en tuvtåtelfuktäng förekommer också. En-
staka solitära björkar, granar och tallar finns spridda i hagen. 
Buskskiktet består endast av några rosbuskar. Floran i övrigt är 
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relativt artfattig och av ängsväxterna finns endast rödklint, 
bockrot, och liten blåklocka representerade. Kulturhistoriska 
spår saknas. 

Marken är till största delen välhävdad genom bete, inventerings-
året häst och 5 sinkor. Hagen har i vissa delar en tydlig göd-
selpåverkan. I övrigt saknas allvarligare ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen i Strömbacka har ett högt värde som ett exempel på en väl-
hävdad öppen hagmark med lång kontinuitet som fodermark. Till 
värdet bidrar också den vackra landskapsbilden vid Gammelfäbod-
strömmen. Värdet begränsas av den i vissa delar tydliga gödsel-
påverkan, den artfattiga floran och aysaknaden av kulturhistori-
ska spår. 

WWEFLÄNGE 
	

Värdeklass: III 

Ockelbo församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 14 H SV 	 Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,8 ha 

Eko. blad: 0 a 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Magnus Bergström, 880725 
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Beskrivning 

Gäveränge ligger i odlingslandskapet öster om Ockelbo tätort. En 
av gårdarna här har en 0,8 ha stor öppen hagmark belägen på yt-
blockig moränmark. Vegetationen består av en stagghed och en 
friskäng av rödventyp. Här finns några av våra vanligaste ängs-
växter som t ex ormrot, stagg, ögontröst och liten blåklocka. 
Dessutom bär marken några spridda enbuskar och enstaka solitära 
björkar. 
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Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,5 ha 
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Marken är bitvis inhägnad med trägärdsgårdar och är i god hävd 
genom bete med nötkreatur. I ett mindre aysnitt kan en svag göd-
selpåverkan spåras. I övrigt finns inga störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen i Gäveränge har ett högt värde genom att den är ett stycke 
väl och kontinuerligt hävdad naturbetesmark med två av de hävd-
formade vegetationstyperna representerade. Värdet begränsas ge-
nom den artfattiga floran och gödselpåverkan.  

ti  (5 	 E nr Lc i 

Ockelbo församling 

Topo. blad: 14 H SV 

Eko. blad: 0 a 

Brukare/markägare: Rolf Andersson 

Inventering: Magnus Bergström, 880905 

;115  
N2:19 / 	

10 

2 - 33; 

• "C. () "6 224 •  

	 .Aiela ......... 
." 2:30 / 	1--_:‹ 	z 

•''' 	J V 	1:14 ' -  

Y 
1:46 Y 	2 

	

\ 	a rnå 
• .... s 	p 	1/9 

`, k2I3 	85,95 

A 1 :5 5 

',.\,,, •t")'  7' 
r ''''''',"•:„..'<,4 1 .57 / 	 >" :•:.. :11  •  

\dt1411.  

'SG  
-42 1 2 11t 

‘, 2:5 
Stenbäcken 	>"f 

y 
9212 

21,-(" 
2:28 

3 

Z:3U 
2:29 \ 4 	\ 

" 2 

A 

	

) • 	/ 
/ / 

/ 
I----  -- 

1/5 	
z 	

/  

\ --- 	' 
--..., 	 y 	y 

y z< y 
Y Y „5--- 

„.., 	,,... 

-- ---— „e< 
Y \ 

318 Y 	 Y 
2 	 \ Y,,  Y 

\ Y  
\.., 	 X ' -  , 

1:14 	 s 
— ---\ 6 

\ 	Y 
\ Y  Y 1:25 , 

8 A,' 
.7- 

, 
4.11: 

7:58j  

N 

3:10 
1/4 

Beskrivning 

Stenbäcken är en av byarna i odlingslandskapet öster om Ockelbo 
tätort. Landskapet är omväxlande med skogspartier, sjöar, åker-
och betesmarker. Till en av gårdarna hör en 1,5 ha stor betes-
mark belägen invid länsväg 303. Den övervägande delen ligger på 
morän men ett mindre aysnitt för länge sedan plöjd mark på fin-
sediment, finns i den södra delen. Hagen är öppen så när som på 
några spridda enar och två vackra stora björkar. 

Vegetationen domineras av en friskäng av rödventyp. På några 
fläckar runt de stenigaste partierna förekommer också stagghed. 
Av ängsväxter förekommer bl a rikligt med låsbräken, stagg, orm-
rot och kattfot. Hagen omges delvis av en trägärdsgård, dessutom 
finns några odlingsrösen som ett minne från äldre tiders jord-
bruk. Rolf Andersson berättar att det var mycket länge sedan 
marken slogs. Den har lång kontinuitet som betesmark och betades 



Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27 

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 0,7 ha 

Johansson/Stora AB 
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Den öppna hagmarken i Stenbäcken (66) är den mest intressanta 
naturliga fodermarken i Ockelbo kommun. 

1988 av 3 mjölkkor. Hagen är till övervägande del välhävdad och 
saknar helt spår av gödsling. En mindre elledning är det enda 
ingrepp som berör området. 

Värdeomdöme 

Anderssons hage i Stenbäcken har ett mycket högt värde som en 
god representant för naturtypen öppen hagmark i denna del av lä-
net. Den långa obrutna hävdkontinuiteten, det goda nuvarande 
hävdtillståndet med en artrik och hävdformad vegetation och flo-
ra samt vissa kulturhistoriska värden bidrar till att området är 
det intressantaste objektet i Ockelbo kommun. 

Ei 77 	AKE REIM 

Ockelbo församling 

Topo. blad: 14 G SO 

Eko. blad: 0 j 

Brukare/markägare: Harriet 

Inventering: Jonas Lundin, 900629 



—  T T —‘17—  — 
ii ' 
'/ / 
/ 	5( 

4,  p 	/ 

9'1 );,,, 1:35 
" PRÄSTBORDET 1 

staängarna 
\'\ 
\ \ 	,\ 

\ 	
\\ 

\\( 	 1:22 	t \ 1 

fr 	
3 	1  • 

i0\ 	 I 
\---4L.------<  \ iip 	 \ 

	

. 	\ 
',. 

--... 
0 	'-.. u.ss 

\ N 	\ ,i 
\ . • N • I 

N 
\ N 

;123 
7 

1:129 
i 

	

7d,68. 	
1/2 a. / 	aggvarp„  vs  

i
i 

/ \ 

— 	

•....i. 

	

i ÅKERBY 

/. / \ 

1\ 

/ 

--57111 1  
'I NN\--  VO • x<> 2:15 

2 
	--------------71L---1—  — - 

I 

	

I 	 I 
I 

t57 	
I 

I « 1/6 

	

:r 	L. 

2:11 	 OSIaggyarP (2:12 
6 

s.7 

218  

VI 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Annan träd- och busk- -1,2 ha 
bärande hagmark 

162 OCKELBO kommun 

Beskrivning 

I Åkerby, 1 km väster om Ockelbo tätort finns en vackert belägen 
björkhage. Från betesmarken har man utsikt över det omgivande 
odlingslandskapet, Bysjön och samhället, med Ockelbo kyrka i 
blickfånget. Marktypen är näringsfattig och en rished av blå-
bär-lingontyp dominerar fältskiktet. Mindre inslag av fårsving-
el-torräng förekommer också. Förutom några äldre stora björkar 
finns ett yngre trädskikt av gran, asp och rönn samt spridda en-
och rosbuskar. Floran innehåller några av de vanligare ängsväxt-
erna t ex stagg, gulmåra, ängsnejlika, kattfot och ormrot. 

Omgivningarna är rika på fornlämningar men Johanssons hage sak-
nar kulturhistoriska spår. Inventeringsåret hävdades hagen genom 
bete med 3 mjölkkor och en kviga. Hävden är delvis god men stora 
delar täcks av örnbräken som djuren ratar. Marken har endast 
marginell gödselpåverkan men berörs av en mindre kraftledning. 

Värdeomdöme 

Björkhagen i Åkerby har ett högt värde och är ett efter re-
staureringsåtgärder representativt exempel på en björkhage med 
lång hävdkontinuitet och vacker landskapsbild. Värdet begränsas 
dock av en viss igenväxning och att området är litet. 

G *3 	Arik./9F 	RON 	 Värdeklass: III 

Ockelbo församling 

Topo. blad: 14 H SV 

Eko. blad: 0 a 

Brukare/markägare: Tyko Malm 

Inventering: Magnus Bergström, 880628, 880725 
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Björkhagen i Åkerby (67). 
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164 OCKELBO kommun 

Beskrivning 

I odlingslandskapet öster om Ockelbo tätort, strax norr om går-
den Björklunda finns en mindre gård med en 1,2 ha stor annan 
träd- och buskbärande hagmark. Hagen ligger omedelbart norr om 
länsväg 303 och omges av åkermarker. Den är belägen på mager yt-
blockig morän och har ett bitvis tätt trädskikt av tall och 
björk och dessutom rikligt med enbuskar. Den dominerande vegeta-
tionstypen är en stagghed men partier av rödvenäng förekommer 
också. I de öppnare delarna förekommer ett flertal hävdgynnade 
växter, bl a låsbräken, stagg, pillerstarr och ormrot. En hölada 
minner om äldre tiders slåtterhävd. 

Platsen har enligt Tyko Malm varit betesmark mycket länge. In-
venteringsåret betades den av ett 10-tal får med svag - måttlig 
intensitet. Fåren betar också en intilliggande betesvall. Tidig-
are var besättningen 5 ggr större och före 1966 betades hagen av 
mjölkkor. Konstgödsel har aldrig använts och ingreppen inskrän-
ker sig till en mindre kraftledning och ett dike. 

Värdeomdöme 

Hagen har ett högt värde genom den långa obrutna kontinuiteten 
som fodermark, förekomsten av hävdformade vegetationstyper och 
flora. Värdet begränsas dock av den alltför svaga hävden och att 
området är litet. 

6 9 	 Värdeklass: III 

Ockelbo församling 

Topo. blad: 14 G SO 

Eko. blad: 0 j 

Brukare/markägare: Erik Hansson 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,7 ha 

Inventering: Magnus Bergström, 880720 
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Ulvsta är en av byarna i odlingslandskapet längs Testeboåns dal-
gång. Här, strax väster om Ockelbo tätort, finns en liten öppen 
hagmarksrest, 0,7 ha stor. Hagen har några solitära tallar, gra-
nar och björkar, och i den centrala delen ett tätare parti med 
björk och al. Marken intas av en friskäng av rödventyp, med någ-
ra av de vanligare ängsväxterna. B1 a finns rödklint, ängsnejli-
ka och prästkrage. Inventeringsåret var området till största de-
len välhävdat genom bete med häst. Området har inte konstgöds-
lats, med undantag av ett mindre parti  td  åker. Av övriga in-
grepp kan en mindre elledning nämnas. 

Värdeomdöme 

Hagen i Ulvsta har ett högt värde genom att den är ett stycke 
naturlig fodermark med sannolikt obruten hävdkontinuitet och 
dessutom belägen i en kommun med bara ett fåtal kvarvarande 
ängs- och hagmarker. Värdet hålls dock nere genom att objektet 
är litet, artfattigt och saknar spår från äldre tiders hävd. 

7 0 	II,T41:512ICLUNI)11. 	 Värdeklass: III 

Ockelbo församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 14 H SV 	 Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 6,2 ha 

Eko. blad: 0 a 

Brukare/markägare: Bröderna Olsson 

Inventering: Magnus Bergström, 880628, 880725 

Beskrivning 

Björklunda, i jordbruksbygden öster om Ockelbo, var ursprungli-
gen ett ålderdomshem. Idag är det kommunens största jordbruksfa-
stighet. Till gården hör en 6 ha stor hagmark som ursprungligen 
troligen var en björkhage, gamla grova björkar vittnar om detta. 
Genom en för svag hävd har den dock fått ett tätnande trädskikt 
av björk, gran och tall. I buskskiktet finns en och rosbuskar. 
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De öppnare partierna har en välutvecklad grässvål med framför-
allt en friskäng av rödventyp. Här växer flera hävdgynnade arter 
bl a grönkulla, pillerstarr, kattfot, stagg, ormrot och hirs-
starr. 

Inventeringsåret betades området med 18 mjölkkor. Hävdtillstån-
det är varierande med bitvis svagt hävdade delar, bitvis mer 
öppna välhävdade aysnitt, framför allt i de östra delarna. För 
att på sikt återskapa den forna björkhagen har delar av hagen 
börjat gallras av brukarna. Marken har aldrig konstgödslats. 
Däremot finns ett stenupplag och några mindre inslag av fd åker-
mark, som tillsammans med en nybyggd brukningsväg och en trampad 
och hårt naturgödslad utfodringsplats ger hagen ett stört hel-
hetsintryck. 

Värdeomdöme 

Hagen i Björklunda har ett högt värde genom sin storlek och 
förekomst av hävdformad vegetation och flora. Värdet begränsas 
av det delvis förvuxna intrycket och de olika störningarna. 

'7 1 ATIZIU90.11.E3 	 Värdeklass: III 

Ockelbo församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 13 G NO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,0 ha 

Eko. blad: 8 i 

Brukare/markägare: Yngve Hedman/STORA AB 

Inventering: Stefan Grundström, 870710 

Beskrivning 

Vid gården Vretas, väster om byn Ivantjärn i södra delen av Oc-
kelbo kommun, finns en 1 ha stor öppen hagmark. Hagen är för-
delad på två mindre områden invid vägen på var sida om huset. 
Den dominerande vegetationstypen är en ljunghed men friskäng av 
skogsnävatyp och fuktäng av tuvtåtel/högörttyp förekommer också. 
Hagen är helt öppen och har endast enstaka låga buskar av asp, 
gran, björk och vide. Av hävdgynnade växter finns bitvis rikligt 
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med fläckigt nyckelblomster. Dessutom förekommer stagg, kattfot, 
ängsskallra och ormrot. Några odlingsrösen vittnar om äldre tid-
ers hävd. I dag sköts området enbart genom röjning av sly. Yngve 
Hedman berättar dock att marken ursprungligen varit en hack-
slått. Slåtterepoken följdes av en period av bete med nötkreatur 
fram till 1972. Därefter har marken periodvis betats av hästar 
till 1982 och därefter enbart skötts genom röjning. Hagen berörs 
av några diken och vissa perifera bitar är förvuxna av högörter. 
Sammantaget är dock området fortfarande i gott skick. 

Värdeomdöme 

Hagmarken vid Vretas har ett högt värde genom att den fortfaran-
de har en intakt grässvål med en hävdgynnad flora och flera 
hävdformade vegetationstyper, bl a ljunghed som är mindre vanlig 
i länet. Värdet hålls främst nere av den på lång sikt otillräck-
liga hävden. 

Hagmarken vid Vretas (71) har en rik förekomst av fläckigt nyc-
kelblomster. 
Foto: Stefan Grundström 





FAKTARUTA 

Antal 
objekt 

Klass I 	 - 
II 	 3 
III 	 9 

Areal, 
ha 

- 
6,5 
13,4 

12 19,9  

Naturtyper 

Sötvattenstrandäng 4 7,8 
Öppen hagmark 6 6,3 
Björkhage 2 1,0  

Träd- o buskbärande äng 1 0,3 

Artrik åker 3 4,5 

Strandranunkel 

169  

SÖDERHAMNS KOMMUN 

Landskap 

Söderhamns kommun, med Trönö, Norrala, Söderala, Mo och Skogs 
församlingar tillhör i naturgeografiskt hänseende till överväg-
ande del region 27. Detta är det relativt flacka låglänta områ-
det närmast ovan norrlandsgränsen. I nordväst och sydväst tange-
ras kommunen av region 28 b med en mer markerad topografi och 
bergshöjder som börjar överskrida 200-metersnivån. De större 
jordbruksbygderna finner man i Trönöåns och Söderalaåns dal-
gångar och i bygderna kring Skog och Härnbosjön. Tvärt emot den 
gängse bilden är det i dessa äldsta och större bygder man finner 
huvuddelen av de kvarvarande naturliga fodermarkerna i Söder-
hamns kommun. 

1927 1990  

Åker 9 	891 5 853 
Naturbetesmark 1 	566 15,1 
Betad skog 588 
Äng 938 0,3 

Naturtyper, vegetation och flora 

I Söderhamn är sötvattenstrandängen den arealmässigt dominerande 
fodermarkstypen. Intressant är att man i den sydvästra kommunde-
len bibehållit dessa i stor utsträckning och att man bara i 
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trakterna kring Holmsveden hittar tre ännu hävdade sötvatten-
strandängar. Öppen hagmark är annars den till antalet vanligaste 
typen av naturlig fodermark. Söderhamn är den kommun som har 
minst antal typer av naturliga fodermarker representerade. 

I kommunen finns de vanligaste vegetationstyperna med friskängar 
av rödventyp som den mest frekventa. Fuktängar av gräs-lågstarr-
typ och kortskottsvegetation är också väl representerade i 
strandängsmiljöerna. När det gäller floran kan man notera att 
brudbröd förekommer i en björkhage i  Berge,  på sannolikt en av 
sina allra nordligaste lokaler i landet. Intressant är också att 
darrgräset har en av sina sista Hälsingländska växtplatser inom 
kommunen. 

Totalt sett tillhör Söderhamn en av de mest utarmade kommunerna 
ur inventeringens aspekter med bara 12 registrerade objekt. 
Arealmässigt har Söderhamn dessutom en bottenposition i länet 
med bara 19,9 ha naturlig fodermark. 

N 	 -41 	 11444 
	

f ! 
_ 

I Söderhamns kommun är sötvattenstrandängen den arealmässigt do-
minerande typen av naturlig fodermark, Härnebo (80). 



Teckenförklaring 

i Klass I 

C) Klass II 

0 Klass Ill 

65 Objektnr. 

I 	 I 

10 km  
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Kartan visar ängs- och hagmarker i Söderhamns kommun, med symbo-
ler för de olika värdeklasserna. 



SÖDERHAMNS kommun 

Nr 	Objektnamn, 
Församling 

172  

Naturtyp 	Areal 
ha 

Klass Hävd NOLA Koordinater 
X 	Y 

72 Alebo, Öppen hagmark 0,5 III B,S - 681220 156170 
Norrala Träd- o busk-

bärande äng 
0,3 

73 Över-Lussmar, 
Norrala 

Artrik åker 1,5 III S x 681065 156635 

74 Fålmo, 
Trönö 

Artrik åker 2,0 III B - 681025 155265 

75 Tannåsen, Artrik åker 1,0 III B - 681000 154975 
Trönö Öppen hagmark 0,5 

76 Östergården, 
Trönö 

Öppen hagmark 0,8 III B - 680685 155810 

77 Fors, 
Norrala 

Öppen hagmark 1,0 III B - 680635 156090 

78 Berge, 
Norrala 

Björkhage 0,5 II B x 680600 156310 

79 Brattberg, Öppen hagmark 2,0 III B - 679640 155640 
Bergvik Sötvattenstrand-

äng 
2,3 

80 Härnebo, 
Skog 

Sötvattenstrand-
äng 

1,0 III B - 678070 154910 

81 Tönnånger, 
Skog 

Björkhage 0,5 III B - 677850 155365 

82 Amerika, 
Skog 

Sötvattenstrand-
äng 

2,5 II B x 677790 155000 

83 Mickels, Öppen hagmark 1,5 II B x 677565 154865 
Skog Sötvattenstrand-

äng 
2,0 

712 	ikLIUE3C3 

Norrala församling 

Topo. blad: 15 H SV 

Eko. blad: 2 c 

Brukare/markägare: Sven-Egon  

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark 	- 0,5 ha 
:2 Träd o busk- 	- 0,3 ha 

bärande äng 
Enqvist 	 0,8 ha 

Inventering: Magnus Bergström, 880704 

Beskrivning 

Omedelbart väster om Alebosjön i Norrala ligger en gård med en 
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mindre gräsmarksrest fördelad på 2/3 öppen hagmark och 1/3 annan 
träd- och buskbärande äng. Marken intas främst av friskängar av 
rödventyp men i den övre delen finns inslag av friskäng av 
skogsnävatyp. I hagen växer någon enstaka björk och tall, i äng-
en dessutom någon apel, lönn och gran. Buskskikt saknas i båda 
delobjekten. Av hävdgynnade växter förekommer bl a kattfot, 
stagg, ormrot och stor blåklocka. Inga spår av äldre tiders be-
tes- eller slåtterbruk finns i området. 

Enligt ägaren har ängsavsnittet "alltid" varit slåttermark som 
fram till 1950-talet slogs med lie. Idag slås en större del med 
traktor och slåtterbalk. Ängen ligger nära boningshuset och har 
ett något gräsmattelikt utseende. Inventeringsåret betades hagen 
av en häst. Hela området är välhävdat och fritt från gödselpå-
verkan eller andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Gräsmarken i Alebo har ett högt värde genom sin mångformighet, 
den kontinuerliga hävden och det goda hävdtillståndet. Värdet 
begränsas främst av att området är litet och relativt artfat-
tigt. 

73 	05VE  Ft  — 	SNI.A.Ft 	 Värdeklass: II 

Norrala församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 15 H SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Artrik åker - 1,5 ha 

Eko. blad: 2 d 

Brukare/markägare: Börje Eriksson 

Inventering: Magnus Bergström, 880702 

Beskrivning 

Över-Lussmar är en välbevarad fäbodvall belägen på ett mindre 
sedimentområde i det kustnära skogslandskapet nordväst om Norr-
ala. Här finns en 1,5 ha stor öppen artrik åkermark, helt utan 
träd- och buskskikt. Vegetationen består av fuktängar där hög-
ört- och tuvtåteltypen dominerar. Några stråk av gräs-lågstarr- 
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fuktäng finns också. Idag domineras växttäcket av arter som vår-
brodd, ängsfryle och ormrot. Vanliga utan att dominera är också 
stagg, trådtåg och åkerbär. 

Miljön kring ängen är genuin med välbevarade bostugor, ladugård 
och hölador. Börje Eriksson berättar att ängen tidigare använts 
som slåttervall som plöjdes senast för 30-40 år sedan. Den tra-
ditionella fäboddriften upphörde ungefär vid samma tidpunkt. Ef-
ter en tid utan hävd restaurerades marken i mitten av 1980-ta-
let, då sly röjdes och slåttern återupptogs. Idag slås den med 
traktordriven slåtterbalk i månadsskiftet juli - augusti. Ett 
stenigt mindre aysnitt runt stugorna slås med lie. Marken är fri 
från såväl konstgödselpåverkan som andra störande ingrepp. 

Ett mindre aysnitt runt byggnaderna vid Över-Lussmar (73) slås 
med lie. 
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Värdeomdöme 

Över-Lussmar är av mycket högt värde genom sin störningsfria och 
välbevarade fäbodmiljö med en slåttermark som genom hävd och 
frånvaro av handelsgödselpåverkan börjar återfå en artrik ängs-
flora. Värdet begränsas något av kontinuitetsbrottet som medfört 
att floran sannolikt förlorat något av sin tidigare artrikedom. 

7 41 	Erika:JAC) 	 Värdeklass: III 

Trönö församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 15 H SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Artrik åker - 2,0 ha 

Eko. blad: 2 a 

Brukare/markägare: Märta Hild&I / Lena Åkerlind 

Inventering: Magnus Bergström, 880706 

Beskrivning 

Fålmo är ett fd torp beläget i skogsmarken söder om jordbruks-
landskapet i Trönöåns dalgång. Till torpet hör en fd åkermark/ 
/slåttervall som betats sedan slutet av 1960-talet och inte 
plöjts sedan 1940-talet. Vegetationen domineras av en friskäng 
av rödventyp men fuktängar av högört- och tuvtåteltyp finns ock-
så. Marken har ett glest skikt av framför allt gran men även 
björk, tall, ek och tysk lönn förekommer. Genom de senaste årens 
kontinuerliga beteshävd har floran börjat naturaliseras och in-
nehåller bl a ormrot, ängsfryle, ängsskallra, ögontröst och 
brudborste. 

Fålmos torpmiljö är väl bevarad med boningshus, ladugård och 
ängslada i anslutning till den nuvarande betesmarken. Invente-
ringsåret betades marken av 15 tackor som under normalår hålls i 
fållan under juli - december. Marken är svagt till måttligt häv-
dad och har inga spår av konstgödselanvändning. 



Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Artrik åker 	- 1,0 ha 
:2 Öppen hagmark - 0,5 ha 

1,5 ha 
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Värdeomdöme 

Betesmarken vid Fålmo har trots den korta slåtter- och beteskon-
tinuiteten ett högt värde genom förekomsten av hävdgynnade vege-
tationstyper och arter. Frånvaron av gödselpåverkan bidrar till-
sammans med den ålderdomliga torpmiljön till värdet. Intrycket 
hålls nere av den förhållandevis artfattiga floran. 

7 55 TÅET1 	 Värdeklass: III 

Trönö församling 

Topo. blad: 15 G SO 

Eko. blad: 2 j 

Brukare/markägare: Ingela och Anders Törnqvist 

Inventering: Magnus Bergström, 880801 
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Tannåsen är en ensamgård i skogslandskapet, 110 m ö h söder om 
Trönöåns dalgång. De delar av den forna inägomarken som fortfa-
rande hävdas består av dels fd åker dels en öppen hagmark (fd 
sidvallsäng). På åkermarken breder nu friskängar av rödven- och 
skogsnävatyp ut sig. Här är ängsväxter som stagg, ormrot, vår-
brodd, ängsfryle och prästkrage vanliga. Dessutom finns backnej-
lika och kattfot. Den forna sidvallsängen har en gräs-lågstarr-
fuktäng med bl a slåtterblomma, trådtåg och brudborste. 

Gårdsmiljön ger ett relativt genuint intryck och till gården hör 
också 3 ängslador. Åkermarken plöjdes sista gången i början av 
1960-talet. Därefter följde ca 10 år utan hävd. Under 70-talet 
hävdades marken genom maskinell slåtter. Sedan början av 80-ta-
let sköts den nu genom bete med får. Marken är till största de-
len välhävdad och överallt fri från konstgödselpåverkan. Ingrep-
pen inskränker sig till några äldre diken i den forna åkermar-
ken. 



Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,8 ha 
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Värdeomdöme 

Tannåsen har ett högt värde som ett exempel på en ensamliggande 
skogsgård där rester av de forna fodermarkerna finns kvar i häv-
dat tillstånd. Den artrika grässvålen och förekomsten av flera 
hävdformade vegetationstyper bidrar till värdet. Värdet hålls 
dock nere genom att större delen av marken har varit plöjd samt 
kontinuitetsbrottet på 1960-talet. 

76 	45 s umo Ft.G.A.12.113 E /4 

Trönö församling 

Topo. blad: 15 H SV 

Eko. blad: 1 a 

Brukare/markägare: Erik Eriksson 

Inventering: Magnus Bergström, 880705 

I odlingslandskapet vid Trönöåns dalgång, ca 1,5 km sydväst om 
Trönö gamla kyrka, ligger byn Fly. Här finns en 0,75 ha stor öp-
pen hagmark, belägen på en moränkulle som höjer sig över de om-
givande sedimentmarkerna. Kullen har en friskäng av rödventyp 
och en mosaik av rished av blåbär-lingontyp och gräshed av röd-
ventyp. I trädskiktet finns några enstaka lönnar samt någon tall 
och rönn. Enstaka druvfläder- och rosbuskar förekommer också. 

I fältskiktet finns rikligt av liten blåklocka, ängsnejlika, 
ormrot och kattfot. Andra ängsarter är rödklint och ögontröst. I 
hagen finns 2 ängslador som minner om forna tiders fodertäkt. 
Erik Eriksson påpekar dock att hagen varit betesmark för mjölk-
kor under en mycket lång period. På senare år har 2 hästar hål-
lit marken huvudsakligen i välhävdat skick. Konstgödsel har ald-
rig använts. 



Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,0 ha 
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Värdeomdöme 

Erikssons hage har ett högt bevarandevärde som ett representa-
tivt exempel på en öppen hagmark med lång kontinuitet som natur-
lig fodermark, fri från konstgödsel och andra störande ingrepp. 
Förekomsten av flera hävdformade vegetationstyper och hävdgynn-
ade växter bidrar också till värdet. Intrycket hålls framförallt 
nere av den begränsade storleken. 

777 	irC)IUS 

Norrala församling 

Topo. blad: 15 H SV 

Eko. blad: 1 c 

Brukare/markägare: Göte Hansson 

Inventering: Magnus Bergström, 880702 
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Fors är en av byarna i Norrala församling, belägen norr om Norr-
alaån vid Kungsgårdens samhälle. Till en av gårdarna här hör en 
betad moränbacke. Hagen är är i stort sett öppen men enstaka 
tallar, björkar och lönnar finns liksom några buskage av en, ro-
sor och röda vinbär. Vegetationen byggs främst upp av en fri-
skäng av rödventyp men i fuktigare svackor finns också inslag av 
tuvtåtelfuktäng. Stagg, liten blåklocka och rödkämpar är talri-
ka i grässvålen. Andra ängsväxter i hagmarken är kattfot, rev-
fibbla och luddhavre. 

Enligt uppgift skall även brudbröd förekomma i en lieslagen väg-
kant, men av ängsväxter påträffades här endast ängsnejlika. 
Gårdsmiljön är genuin med K-märkta byggnader. Hagen är dock utan 
spår av äldre fodertäkt eller betesbruk. Inventeringsåret beta-
des marken av 6 mjölkkor, med en i huvudsak god intensitet. Ten-
denser till överbetning med bar jord fanns dock. Andra störning-
ar är två kraftledningar som genomkorsar området. 
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Värdeomdöme 

Hagen i Fors har ett högt värde genom sin långa kontinuitet som 
fodermark, det goda nuvarande hävdtillståndet och förekomsten av 
vissa intressanta ängsväxter. Intrycket hålls framförallt nere 
av störningarna från överbetningen och kraftledningen. 

78 	BERGE. 	 Värdeklass: II 

Norrala församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 15 H SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 0,5 ha 

Eko. blad: 1 c 

Brukare/markägare: Börje Eriksson 

Inventering: Magnus Bergström, 880703, 880810 

Beskrivning 

Berge  by i Norrala är en del av jordbrukslandskapet längs Norr-
alaån. Här växlar landskapet mellan skog, betes- och åkermarker. 
Till en av gårdarna hör en brant och hög moränkulle som är en av 
endast två kända björkhagar som ännu är i hävd i Söderhamns kom-
mun. Trädskiktet är bitvis väl tätt och innehåller förutom björk 
också asp, rönn och lönn. Dessutom finns enstaka rosbuskar. 

Största delen av marken intas av en mager gräshed av rödventyp 
men inslag av blåbär-lingonrished, rödvenfriskäng och fårsving-
eltorräng förekommer också. Floran innehåller flera intressanta 
ängsväxter, bl a brudbröd och brudsporre på en av få kända loka-
ler i kommunen samt rödkämpar, tjärblomster, stor blåklocka, 
rödklint, stagg och kattfot. Marken är väl hävdad av mjölkkor 
som även betar en intilliggande betesvall. Inga spår av konst-
gödsel eller andra störande ingrepp finns. 

Värdeomdöme 

Hagen i  Berge  har ett mycket högt bevarandevärde som en av de få 
kvarvarande björkhagarna i kommunen. Markens egenskap som en av 
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landets nordligaste lokaler för brudbröd förhöjer värdet liksom 
den långa hävdkontinuiteten, friheten från ingrepp och det goda 
hävdtillståndet. Värdet begränsas något av att arealen intres-
sant gräsmark är liten genom att trädskiktet i stora delar är 
för tätt. 

79 	13 Ft.221.11"X' ESE R.G- Värdeklass: III 

Bergviks församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 14 H NV 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark 	- 2,0 ha 

Eko. blad: 9 b 	 :2 Sötvattenstrandäng - 2,3 ha 
4,3 ha 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Jonas Lundin, 891012 
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Beskrivning 

Brattbergs by ligger i ett småskaligt, skogsomgivet odlings-
landskap vid Vågen, en aysnörd vik från sjön Marmen. Vid en av 
gårdarna i byn finns en betesmark som består av dels betade 
strandängar vid ett av Vågens tillflöden dels öppen hagmark i de 
högre belägna delarna. De låglänta partierna intas av olika 
fuktängar, främst av högört- och högstarrtyp. På fastare mark 
vidtar en friskäng av rödventyp. En liten dunge med gran och 
tall finns i den sydvästra delen. Marken bär också ett glest 
buskskikt av en- och rosbuskar. 

Av ängsväxter noterades endast rödklint, stagg, ormrot och bock-
rot. Inom området finns ett fornminne, i den skogklädda dungen. 
Dessutom finns 2 ängslador som minner om forna tiders fodertäkt. 
Hagen har enligt brukaren varit betesmark mycket länge. Invente-
ringsåret höll 2 hästar, och tidigare på säsongen även ungnöt, 
området i ett tillstånd som varierade från svagt till väl häv-
dat. Marken är med undantag av några kanter opåverkat av han-
delsgödsel. Två kraftledningar genomkorsar dock hagen liksom en 
sent anlagd körvägsbank. 
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Brattberg (79).  

Värdeomdöme 

Hagen i Brattberg har ett högt bevarandevärde genom sin storlek 
den långa kontinuiteten som fodermark och det i stora delar goda 
hävdtillståndet. Värdet begränsas av den relativt artfattiga 
floran och påverkan från kraftledningar, vägbankar och industri-
miljön. 

BO 	II ink.FtN E E3C, 	 Värdeklass: III 

Skogs församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 14 G NO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 1,0 ha 

Eko. blad: 6 j 

Brukare/markägare: Privat 

Inventering: Jonas Lundin, 880719 

Beskrivning 

Vid Härnbosjöns nordöstra strand finns ett stort betesområde, 
till övervägande del beläget på åkermark. Landskapet är öppet, 
mjukt kuperat och förutom sjön omgivet av beskogade berg. Som en 
del i detta beteslandskap finns en 1 ha stor sötvattenstrandäng. 
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Marken är öppen med undantag av en mindre dunge med grå- och 
klibbal, björk och sälg. Något buskskikt finns inte. 

Närmast strandlinjen är sedimentjorden blottad genom betesdju-
rens tramp. Här finns kortskottsvegetation med bl a nålsäv, 
strandranunkel och dessutom vanlig igelknopp. Längre från 
strandlinjen vidtar fuktängar av högstarr-, gräs-lågstarr- och 
tuvtåteltyp. Strandängen ger intryck av att ha hävdats som fo-
dermark mycket länge. Inventeringsåret betades den av mjölkkor. 
Marken är överallt välhävdad med en välutbildad blå bård längs 
vattenlinjen. Strandängen är fri från såväl konstgödselpåverkan 
som andra störande ingrepp. 
Värdeomdöme 

Strandängen i Härnebo är en god representant för naturtypen söt-
vattenstrandäng. Till det höga värdet bidrar också det goda nu-
varande hävdtillståndet, förekomsten av kortskottsvegetation och 
artrika fuktängar samt den vackra landskapsbilden. Värdet be-
gränsas något framförallt av den ringa storleken. 

A_ 	T 45 N NAN GIE  Ft  

Skogs församling 

Topo. blad: 14 H NV 

Eko. blad: 5 a 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Jonas Lundin, 880720 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27 

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 0,5 ha 

Beskrivning 

Tönnånger är en av byarna i den södra delen av Skogs församling. 
Här finns ett småskaligt vackert odlingslandskap vid Tönnånger-
sjöns nordväststrand. Vid en av de äldre gårdarna i bygden finns 
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en vackert belägen björkhage. Den vetter mot söder och domineras 
av en torräng av fårsvingeltyp som i lägre delar övergår i en 
friskäng av rödventyp. Några äldre vackra björkar ger karaktär 
åt hagen och i buskskiktet finns rosbuskar. Floran innehåller 
ängsväxter som rödklint, ängsnejlika, kattfot, stagg och ormrot. 

I hagen finns något enstaka odlingsröse. Gårdsmiljön är genuin 
och i till hagen gränsande marker finns gamla ekonomibyggnader, 
husgrunder och ett fornminne. All betad mark runt gården är väl-
hävdad, men det är bara i björkhagen som hävden varit långvarig 
och störningsfri. 

Värdeomdöme 

Betesmarken i Tönnånger har ett högt värde som en välhävdad rep-
resentant för naturtypen björkhage. Till värdet bidrar också 
friheten från ingrepp och störningar. Avsaknaden av ovanligare 
ängsväxter och framförallt hagens ringa storlek begränsar dock 
värdet något. 

E3:2 	~ERIKA. 	 Värdeklass: II 

Skogs församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 14 G NO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 2,5 ha 

Eko. blad: 5 a, 5 j 

Brukare/markägare: 011e och Elisabeth Åberg 

Inventering: Jonas Lundin, 880719 

Beskrivning 

Gården Amerika ligger i Holmsvedens södra utkant, på en udde i 
Härnbosjöns södra del. Gården omges av odlad mark som vid sjö-
stranden övergår i två betade sötvattenstrandängar. Dessa inne-
håller flera våta och fuktiga vegetationstyper. Närmast vatten- 
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Amerika (82). 

linjen är sedimentjorden blottad genom djurens tramp och här 
finns en välutvecklad kortskottsvegetation. Högre upp avlöser 
fuktängar av gräs-lågstarr-, högstarr- och tuvtåteltyp. Den nor-
ra av de båda strandängarna har en kantskog av klibbal. I den 
södra växer gran och björk i ett glest bestånd. Viden förekommer 
sparsamt i båda fållorna. 

För övrigt är floran förhållandevis artrik med flera arter som 
är gynnade eller beroende av betet, t ex strandranunkel i impo-
nerande mattor och nålsäv. Amerikas strandängar har fungerat som 
betesmarker i många generationer, berättar 011e Åberg. Nu betas 
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den norra av ungdjur medan den södra fungerar som kvälls- och 
nattbete för gårdens mjölkkor. Båda fållorna är välhävdade med 
breda blå bårder mellan strandlinjen och sävruggarna. I områdets 
utkanter finns en viss konstgödselpåverkan. Den södra fållan är 
dessutom påverkad av schaktmassor från ett vägbygge. 

Värdeomdöme 

Amerikas strandängar har ett högt bevarandevärde som goda repre-
sentanter för naturtypen sötvattenstrandäng. Det goda hävdtill-
ståndet, den långa kontinuiteten som fodermark samt förekomsten 
av kortskottsvegetation och artrika fuktängar bidrar till vär-
det. Detta begränsas dock något av konstgödselpåverkan och stör-
ningarna från vägbygget. 

iCKE S  Värdeklass: II 

Skogs församling Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 	14 G NO Naturtyp/-er - areal: 
: 1 Sötvattenstrandäng - 2,0 ha 

Eko. 	blad: 	5 j : 2 Öppen hagmark 	- 1,5 ha 
3,5 ha 

Brukare/markägare: Sivert Engblom 

Inventering: Jonas Lundin, Peter Ståhl, Magnus Bergström, 880628 

Beskrivning 

Mickels är en gård i Långbo by i den sydvästra delen av Skogs 
församling. Omedelbart öster om länsväg 272 ligger en hagmark 
som omger ån mellan Storsjön och Gårdsjön. Inramat av gårdsmiljö 
och odlad mark samt med skog och sjö i fonden är området ett 
vackert inslag i landskapsbilden. Närmast ån är naturtypen söt-
vattenstrandäng medan övriga delar är öppen hagmark. 

Sötvattenstrandängen intas av en artrik fuktäng av gräs-låg-
starrtyp. Dessutom finns tuvtåtel- och högörtfuktängar och i de 
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något högre delarna också en friskäng av rödventyp. Floran är 
påfallande artrik. Under inventeringen noterades 85 arter, varav 
flera är gynnade av hävden. Darrgräs växer på den södra sidan av 
ån på en av sina få lokaler i Hälsingland. Tagelsäv och knappsäv 
har kunnat etablera sig i de ånära markerna. Dessutom förekommer 
rödklint, stagg och ormrot. En trösklada med inskription från 
1724 finns i området. 

Inventeringsåret betades den norra sidan av ån av 2 hästar medan 
den södra hävdades av 15 mjölkkor. Markerna har betats sedan 
1946 och dessförinnan slogs de, berättar Sivert Engblom. Hela 
området är välhävdat och aldrig påverkat av handelsgödsel. Delar 
av marken har dock kalkats en gång. En mindre kraftledning berör 
hagen. 

Värdeomdöme 

Mickels betesmark i Långbo är av mycket högt värde genom sin 
mångformighet vad gäller natur- och vegetationstyper. Artrikedo-
men med bl a en av få förekomster av darrgräs i Hälsingland, det 
goda hävdtillståndet och den vackra landskapsbilden bidrar också 
till värdet. 

Den välhävdade strandängen vid Mickels (83). 



Antal 
objekt 

Areal, 
ha 

Klass I 1 5,5 
II 8 16,8 
III 13 24,0 

22 46,3  

Naturtyper 

Öppen hagmark 7 11,5 
Annan träd- o buskb. hagm 3 8,3 
Betad skog (A) 1 7,0 
Betad skog (B) 1 - 
Sötvattenstrandäng 1 2,0 
Björkhage 1 1,5 

Hackslått 11 8,0 

Artrik åker 3 8,0 
Brudsporre 

-- FAKTARUTA 

187 

BOLLNÄS KOMMUN 

Landskap 

Bollnäs kommun omfattar Undersviks, Arbrå, Bollnäs, Rengsjö, Se-
gersta och Hanebo församlingar. I naturgeografiskt hänseende 
tillhör den sydöstra delen av av Ljusnandalen, från Bollnäs 
tätort och mot sydost, det flacka småkulliga området omedelbart 
norr om norrlandsgränsen, region 27. I den sydvästra och nord-
västra kommundelen finns också inslag av Norrlands vågiga berg-
kullterräng med mellanboreala skogsområden, region 30 a. En do-
minerande del av kommunen tillhör dock region 28 b. Detta är det 
sydligt boreala kuperade området innanför Hälsingekusten där 
bergshöjderna ofta ligger mellan 300 - 400 m ö h. 

I de mellanliggande finsedimentdalarna, främst Ljusnans och Vox-
nans dalgångar, finner man kommunens viktigaste jordbruksbygder. 
Ett utmärkande drag är dock att de större dalgångarna nu är i 
det närmaste helt utarmade på ännu hävdade ängs- och hagmarker. 
Dessa finner man istället framförallt i finnbygderna och fäbod-
landen i den sydvästra kommundelen och i de mindre bygderna i 
andra delar av kommunen. 

1927 1990 

Aker  15 844 13 883 
Naturbetesmark 3 571 23,3 
Betad skog 1 481 7,0 
Äng 2 233 8,0 
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Naturtyper, vegetation och flora 

Liksom i de flesta andra kommuner är den öppna hagmarken den 
arealmässigt vanligaste typen av naturlig fodermark. Värt att 
nämna är också att en av länets sista gårdar med frigående kobe-
sättning (betad skog, B) finns inom kommunens gränser. Bollnäs 
utmärker sig också som den kommun som har flest antal hackslått-
objekt i länet. Vegetationen är oftast den man kan förvänta sig 
i näringsfattiga moränområden, med stagghed och friskängar av 
rödven- / skogsnävatyp som några av de mest vanliga. 

När det gäller floran är det intressant att notera att 4 av Häl-
singlands fåtaliga återstående darrgräslokaler ligger i Bollnäs. 
Dessutom finns förhållandevis gott om växtplatser för både fält-
gentiana och brudsporre. Totalt sett är Bollnäs en genomsnittlig 
kommun ur inventeringens aspekter. Detta gäller såväl antalet 
objekt, den sammanlagda arealen registrerad ängs- och hagmark 
och fördelningen mellan olika värdeklasser. 

Björkhage i Tönsen (94). 
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Teckenförklaring 
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Kartan visar ängs- och hagmarker i 
Bollnäs kommun, med symboler för de 
olika värdeklasserna. 
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Nr 	Objektnamn, 
Församling 

190 

Naturtyp 	Areal 
ha 

Klass Hävd 	NOLA Koordinater 
X 	Y 

84 Kilsbäck, 
Undersvik 

Öppen hagmark 0,8 III B 	- 683170 152560 

85 Sandbacken, 
Undersvik 

Öppen hagmark 2,0 III B 	- 683030 152530 

86 Blixts, 
Arbrå 

Hackslått 1,0 II S 	x 682990 153840 

87 Bond-Brittas, 
Arbrå 

Hackslått 0,3 III S 	- 682920 153965 

88 Spårs, 
Arbrå 

Öppen hagmark 1,1 II B 	x 682905 153905 

89 Erk-Pers, 
Arbrå 

Annan t. o b. 
hagmark 

1,5 III B 	x 682885 153855 

90 Haga, Öppen hagmark 4,0 II B 	x 681980 152935 
Arbrå Betad skog 7,0 

91 Nilses, 
Bollnäs 

Sötvattenstrand- 
äng 

2,0 III B 	- 680350 153355 

92 Utigårds, Öppen hagmark 0,5 III B 	_ 679480 152455 
Bollnäs Annan t. o b. 

hagmark 
1,8 

93 Östra Öjungsbo, 
Bollnäs 

Annan t. o b. 
hagmark 

5,0 III R,S 	- 678960 151615 

94 Tönsen, 
Hanebo 

Björkhage 1,5 II B 	- 678010 153965 

95 Rimsbo, Artrik åker 3,3 III B 	x 677950 151970 
Bollnäs Öppen hagmark 2,6 

96 Fansen, 
Bollnäs 

Hackslått 1,2 III R 	- 677875 152328 

97 Tomtas, 
Bollnäs 

Hackslått 0,3 II S 	x 677742 151580 

98 Sjösveden, 
Bollnäs 

Hackslått 0,6 II S 	x 677730 151175 

99 Grannas, 
Bollnäs 

Hackslått 0,5 II S 	x 677710 151620 

100 Jansbo, 
Hanebo 

Öppen hagmark 0,5 III B 	- 677300 152935 

101 Persbo, Hackslått 2,5 I B/S 	x 677230 152990 
Hanebo Artrik åker 3,0 

Betad skog - 

102 Änga-Lillbo, 
Bollnäs 

Hackslått 0,1 III S 	- 677215 152596 

103 Pelles, Artrik åker 1,7 III S 	x 677150 151695 
Bollnäs Hackslått 0,3 



Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,8 ha 
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104 Hinriks, 	Hackslått 	0,4 	III 	S 	- 	676955 151040 
Bollnäs 

105 Jon-Matsbo, 	Hackslått 	0,8 	II 	S 	- 	676785 151905 
Bollnäs 

B4L 	K  'LS  Etii.0 

Undersviks församling 

Topo. blad: 15 G NO 

Eko. blad: 6 f 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Magnus Bergström, 880814 
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Beskrivning 

Kilsbäcken är ett vattendrag som mynnar i Djupaviken, (Orsjön) 
strax söder om Undersvik. Vid de smala sedimentmarkerna längs 
bäcken finns några gårdar. Till den ena av dessa - Kilsbäck - 
hör en öppen hagmark, troligen belägen på gamla hackslått-/sid-
vallsängar på ömse sidor om bäcken. Vegetationen domineras av en 
stagghed men tuvtåtelfuktäng förekommer också. Floran innehåller 
några av de de vanligaste ängsväxterna som stagg, ormrot, ängs-
fryle och liten blåklocka. Enligt uppgift skall också darrgräs 
växa i betesmarken. 

Hagen betades till början av 1980-talet då en kortare period av 
ohävd följde. Sedan 1987 betas den av får med en svag till mått-
lig intensitet. Som ett spår från igenväxningsfasen finns ett 
ännu relativt tätt skikt av framför allt björksly. Marken har 
fläckvis uppslag av brännässlor, men har sannolikt inte påverk-
ats av handelsgödsel. 

Värdeomdöme 

Hagen vid Kilsbäck har sitt främsta intresse som lokal för det i 
Hälsingland sällsynta darrgräset. Hagen har också ett högt värde 
genom att den är ett exempel på en ogödslad fodermark med en i 
stort sett kontinuerlig hävdhistoria. Värdet begränsas av det 
nuvarande dåliga hävdtillståndet och den därigenom artfattiga 
floran. 
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855 	SikkJI>I3A.C2IVEUrg 

Undersviks församling 

Topo. blad: 15 G NO 

Eko. blad: 6 f 

Brukare/markägare: Privat 

Inventering: Jonas Lundin, 891004 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 2,0 ha 

Beskrivning 

Sandbacken är vackert beläget på Djupaåsens sydsluttning, med 
utsikt över kulturlandskapet i Simeåns dalgång. Objektet är en 2 
ha stor öppen hagmark, belägen på en sandavlagring. Marken intas 
av fårsvingelvarianten av gräshed av rödventyp. Även om helhets-
intrycket är öppet förekommer ett fåtal spridda mindre tall- och 
granplantor och några en- och rosbuskar. Floran i övrigt visade 
vid inventeringstillfället ingen större artrikedom. Stagg, orm-
rot och prästkrage var de enda indikatorarter för hävdad och 
ogödslad mark som noterades vid inventeringstillfället. Troligen 
finns dock mer att upptäcka vid en tidigare tidpunkt på året. 

1989 betades marken av ett 15-tal köttdjur - vuxna, ungdjur och 
kalvar. Marken var mycket välhävdad, fläckvis t o m överbetad 
och sliten. Detta är dock tillsammans med en mindre sandtäkt det 
enda ingrepp som området tycks vara utsatt för. 

Värdeomdöme 

Hagen har ett högt värde som ett exempel på en välhävdad öppen 
hagmark, fri från allvarligare ingrepp och med en sannolikt lång 
kontinuitet som fodermark. Den troligen förhållandevis artfatt-
iga floran och en viss överbetning begränsar dock värdet något. 
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E3(5 	E311.13CnC23 	 Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 1,0 ha 

Arbrå församling 

Topo. blad: 15 G NO 

Eko. blad: 5 h 

Brukare/markägare: Sigrid Olsson 

Inventering: Magnus Bergström, 880814 
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Blixts är ett fd soldattorp som tillhör Nordsjö by i den nord-
västra delen av Arbrå församling. Gården omges dels av skog dels 
av en flik av Bysjöbygdens odlingslandskap. Till Blixts hör en 
ca 1 ha stor hackslått, fördelad på ett större och ett mindre 
område. I utkanten av det större finns några vuxna björkar. Mar-
ken intas av en skogsnävafriskäng med ett rikt inslag av hävd-
gynnade arter. Bland annat förekommer rikligt med brudsporre och 

Blixts (86) med en del av hackslåttmarken i förgrunden. 
Foto: Magnus Bergström. 
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fältgentiana. Dessutom finns också kattfot, ormrot, stagg och 
ängsskallra. I det mindre området står en ängslada. 

Gården hade djur till 1974. När korna såldes fortsatte Sigrid 
Olsson att vårda sina brudsporrar genom slyröjning och svag 
slåtterhävd. Sedan 1987 hävdas ängen väl genom årlig hackslåtter 
i Bollnäs naturskyddsförenings regi. Området saknar alla typer 
av störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten vid Blixts är av mycket högt värde genom sin kon-
tinuerliga hävdhistoria, sin artrika flora och friheten från 
störande ingrepp. Marken representerar också väl naturtypen 
hacks lått. 

	

BOND—BRA:7090"AS 
	

Värdeklass: III 

Arbrå församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 G NO 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,3 ha 

Eko. blad: 5 h 

Brukare/markägare: Sture Andersson 

Inventering: Magnus Bergström, 880812 

Beskrivning 

Bond-Brittas är en av gårdarna i Östansjö by, belägen i det 
storkuperade landskapet norr om Hundgårdssjön. Här hävdas ännu 
en liten hackslåttyta på traditionellt vis. Ängen ligger huvud-
sakligen på morän men ett fuktigare parti i anslutning till en 
källa finns i den västra kanten. Den dominerande vegetationsty-
pen är en gräshed av staggtyp men i de fuktigare delarna finns 
dels tuvtåtelfuktäng dels en fuktäng som domineras av kärrfrä-
ken, brudborste och stjärnstarr. 

I träd- och buskskiktet finns några glest stående björkar och 
ett fåtal enbuskar. Floran i övrigt innehåller inga sällsyntare 
växter men väl de vanligare hävdgynnade ängsväxterna, som orm- 
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rot, stagg, kattfot och ängsfryle. Ängen är i god hävd och lie-
slås årligen efter midsommar sedan 1970 då Sture Andersson sålde 
korna. Marken har aldrig påverkats av handelsgödsel. 

Värdeomdöme 

Ängen vid Bond-Brittas har ett högt värde som ett representativt 
exempel för naturtypen hackslått. Dess höga värde motiveras ock-
så av det goda hävdtillståndet och friheten från störande in-
grepp. Intrycket hålls endast nere av den förhållandevis art-
fattiga floran och att området är litet. 

88 	SPARS  

Arbrå församling 

Topo. blad: 15 G NO 

Eko. blad: 15 G 5h 

Brukare/markägare: Ingvar Persson 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,1 ha 

Inventering: Magnus Bergström, 880812 m fl. 

Beskrivning 

Spårs är en av gårdarna i Östansjö by. Läget är vackert i ett 
småskaligt jordbrukslandskap i Hastbergets sydsluttning mot 
Hundgårdssjön. Gården drivs rationellt men en rest av opåverkad 
grässvål finns kvar i form av 1,1 ha öppen hagmark. I den norra 
delen finns ett aysnitt med gran och tall och naturbetet övergår 
mot söder i en kultiverad betesmark. 

Vegetationstypen i de opåverkade delarna är till största delen 
en gräshed av staggtyp, men ett mindre aysnitt fuktäng av tuvtå-
teltyp förekommer också. Grässvålen är påfallande artrik. Totalt 
har 66 arter noterats varav flera är beroende eller gynnade av 
hävden. Bl a finns fältgentiana, skogsklocka, brudsporre, natt-
viol, fläckigt nyckelblomster, låsbräken, slåtterblomma, kattfot 
och ormrot. 
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På platsen har tidigare funnits en fäbodvall. Spår från den ti-
den finns ännu kvar i form av husgrunder och odlingsrösen. Idag 
hävdas marken väl genom bete av mjölkkor på sommaren och ungdjur 
på senhösten. Marken är fri från såväl nämnvärd gödselpåverkan 
som andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen vid Spårs har ett mycket högt värde i den ovanligt artrika 
floran, med flera hotade och ovanliga ängsväxter. Den långa kon-
tinuiteten som fodermark, det goda hävdtillståndet och den vack-
ra landskapsbilden vid Hundgårdssjön bidrar också till bevar-
andevärdet. 

89 	 E RAC —  

Arbrå församling 

Topo. blad: 15 G NO 

Eko. blad: 15 G 5h 

Brukare/markägare: Lennart  Paulsen  

Inventering: Magnus Bergström, 880814 

Beskrivning 

Erk-Pers är en gård i Östansjö by som ingår i det småskaliga 
jordbrukslandskapet kring Bysjön - Hundgårdssjön. I anslutning 
till gården finns en 1,5 ha stor rest av de forna fodermarkerna, 
i form av en annan träd- och buskbärande hagmark. Hagen har ett 
relativt tätt skikt av gran, björk och en. Fältskiktet domineras 
av en gräshed av staggtyp men en fuktäng, rik på trådtåg och 
kärrtistel förekommer också. Floran är förhållandevis artfattig. 
Av hävdgynnade arter noterades under inventeringen bl a stagg, 
ormrot, ängsfryle och ängsskallra. 

I betesmarken finns en ängslada och gårdsmiljön är ålderdomlig 
och av riksintresse för kulturminnesvården. Marken hävdades vid 
inventeringstillfället genom fårbete med måttlig intensitet. 
Hävden har dock legat nere under 1970- och delar av 80-talet och 
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hagen ger ett till stora delar förvuxet intryck. Ännu finns dock 
goda möjligheter att genom en restaurering höja naturvärdena. 
Den östra utkanten har störts något i samband med att tillfarts-
vägen till gården restaurerades för några år sedan. Dessutom 
passerar en kraftledning området. 

Värdeomdöme 

Hagen vid Erk-Pers har ett högt bevarandevärde som en av han-
delsgödsel opåverkad, hävdad gräsmarksrest i anslutning till en 
gård av högt kulturhistoriskt intresse. Värdet dras framförallt 
ner av det igenvuxna intrycket, störningarna från vägbygget, 
kraftledningen och den relativt artfattiga floran. 

90  Värdeklass: II 

Arbrå församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 G SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 4,0 ha 

Eko. blad: 3 f, 4 f 	 :2 Betad skog 	- 7,0 ha 
11,0 ha 

Brukare/markägare: Stig Hagengran 

Inventering: Magnus Bergström, 880819 
Anders Delin, 910528, 0920 

Stagg och bärris har en stark ställning i betesmarken vid Haga 
(90). 
Foto: Magnus Bergström 
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I Orrbergets nordsluttning, strax norr om Arbrå samhälle, finns 
ett betesområde som tillhör gården Haga i Kyrkbyn. Hagen omfat-
tar dels 4 ha öppen hagmark dels 7 ha betad 100-årig granskog. I 
norr omges området av åkermarker. Betesmarken ligger i huvudsak 
på väldränerad, frisk mark som intas av stagghed och friskäng av 
rödventyp. Ett fuktstråk med tuvtåtelfuktäng förekommer också. 
Den öppna delen saknar helt trädskikt men har några spridda en-
buskar. 

I fältskiktet har staggen en stark ställning tillsammans med 
olika bärris. Dessutom finns ormrot, kattfot, ängsfryle och i 
fuktigare delar också rikligt med fläckigt nyckelblomster. Vita, 
gula och röda vaxskivlingar samt 2 ex av toppvaxing (1988) till-
hör också floran. 

Enligt markägaren har hagen fungerat som betesmark mycket länge, 
troligen sedan mitten av 1800-talet. Om detta vittnar bl a sten-
och trägärdsgårdar och djupt urtrampade stigar efter korna. På 
senare år har marken betats av 5 till 10 kvigor. Dessa har hål-
lit grässvålarna mycket välhävdade. Ingreppen begränsar sig till 
en kraftledning som passerar hagens västra delar. 

Värdeomdöme 

Betesmarken i Haga har ett mycket högt värde genom den långa 
kontinuiteten av hårt bete. Marken är en god representant för 
naturtypen öppen hagmark i denna del av länet. Värdet begränsas 
endast något av att floran saknar några av de ovanligare ängs-
växterna. 

kaJELISICLS 	 Värdeklass: III 

Bollnäs församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 G SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 2,0 ha 

Eko. blad: 0 g 

Brukare/markägare: Stig Hörneberg 

Inventering: Magnus Bergström, 880819 



vetimigebtranu\ 
Badplats 

Nilses 

/ 

\;\ 
2:24 

3:4 
1/5 

Hunnäsudden 

Beskrivning 
V 

' 1:50 
2 

199 	 BOLLNÄS kommun 

Nilses är en av gårdarna i Vevlinge, omedelbart öster om Bollnäs 
tätort. Läget är vackert vid Varpens (del av Ljusnan) nordöstra 
strand. Till gården hör en ca 2 ha stor betad sötvattenstrandäng 
som till stor del är belägen på lera. Vegetationen är zonerad 
med kortskottsvegetation i vattenlinjen, som övergår i fuktängar 
av högstarr- och tuvtåteltyp. På fastare mark tar en friskäng av 
rödventyp vid. Här finns ett bitvis tätt träd- och buskskikt av 
björk, al och viden. I övrigt är strandängen öppen. 

Av hävdgynnade växter finns strandranunkel och slamkrypor i vat-
tenlinjen. I rödvenängen tillkommer ormrot, stagg och ängsvädd. 
Inventeringsåret betades marken av 15 kor. Trots detta var mar-
ken endast svagt - måttligt hävdad, möjligen p g a sent be-
tespåsläpp. Strandängen har aldrig konstgödslats. 

Värdeomdöme 

Nilses strandäng har ett högt bevarandevärde genom att den är en 
kontinuerligt hävdad och från störande ingrepp opåverkad strand-
äng nära tätorten. Värdet begränsas av de igenvuxna ytterkanter-
na och den förhållandevis artfattiga floran. 

5)  Ilk 	'LIT I GARD S 	 Värdeklass: III 

Bollnäs församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 14 G NV 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark 	- 0,5 ha 

Eko. blad: 9 e 	 :2 Annan träd- och 	- 1,8 ha 
buskbärande hagmark 	 

Brukare/markägare: Olof Olsson 	 2,3 ha 

Inventering: Jonas Lundin, 880819 

Beskrivning 

I skogslandskapet ca 12 km sydväst om Bollnäs ligger Finnfara, 
en vackert belägen by vid sjön Flugen. Vid en av gårdarna - 
Utigårds - hävdas ännu en rest av de forna naturliga fodermar- 
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kerna. Betesområdet består av dels ett mindre aysnitt öppen hag-
mark dels en annan träd- och buskbärande hagmark. Vegetationen 
domineras av en frisk ängsvegetation av rödventyp. I de västra 
delarna finns ett glest skikt av björk, rönn och tall samt en-
buskar som i den västra delen är särskilt talrika. 

Hävden har gynnat ett flertal ängsväxter. Bl a förekommer rödkämpar, 
rödklint, ängsnejlika, kattfot och ormrot. Trots markens ålderdomlic 
intryck noterades inga speciella spår från äldre tiders hävd.  Invent  
ringsåret betades den öppna marken av kalvar medan den västra delen 
fungerade som fårhage. Området är överallt välhävdat och har sannol: 
lång kontinuitet som fodermark. Enligt 011e Olsson har handelsgödse: 
slängts ut fläckvis för länge sedan. 

Den steniga betesmarken vid Utigårds (92). 
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Värdeomdöme 

011e Olssons hagmarker har ett högt värde genom sin betydelse för 
landskapsbilden, den långa kontinuerliga hävden och den artrika flo-
ran. Intrycket dras ner av att området delvis är påverkat av handels-
gödsel och att fårhagen dessutom har ett väl tätt skikt av enbuskar. 

9 3 k52Ft.n. k5.7iiracgrsx3c) 	Värdeklass: III 

Bollnäs församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 14 G NV 

Eko. blad: 7 d 

Brukare/markägare: Privat 

Inventering: Jonas Lundin, 880819 

Naturtyp/-er - areal: 
Annan träd- och busk- 5,0 ha 
bärande hagmark 

Beskrivning 

Före detta fäbodvallen Östra Öjungsbo ligger i en bergssluttning 
vid sjön Stora Öjungen, ca 305 m över havet, i Bollnäs finnskog. 
Trots att fäboden nu fungerar som sommarstugeområde finns stora 
ytor av de forna fodermarkerna kvar. Naturtypen är en annan 
träd- och buskbärande hagmark, bitvis rik på enbuskar och med 
flera vackra gamla vårdträd (rönnar). Den vanligaste vegeta-
tionstypen är stagghed men inslag av rödvenäng förekommer också. 

Kärlväxtfloran är fläckvis artrik med blåsuga, pillerstarr, 
fjälltimotej, stagg, ormrot, gökärt m fl. Ängslador och odlings-
rösen minner om äldre tiders brukarmöda. Trägärdsgårdarna under-
hålls dock inte och finns endast kvar som förfallande rester. 
Den nuvarande hävden inskränker sig till lieslåtter på en mini-
mal yta och buskröjning i vissa delar. Resterande delar hävdas 
inte alls eller har övergått till gräsmatta. Finnskogsleden pas-
serar genom vallområdet. 
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Trots en svag hävd är grässvålarna kring Östra Öjungsbo fäbodar 
ännu artrika. 

Värdeomdöme 

Östra Öjungsbovallen har ett högt värde genom den artrika ängs-
floran och att marken efter restaureringsåtgärder skulle kunna 
fungera som ett representativt exempel på en naturlig fodermark 
i denna del av länet. Det som begränsar värdet är att de intakta 
partierna splittrats upp av gräsmattor, häckar och moderniserade 
byggnader. 

5) 41 	witiffsn. 	 Värdeklass: II 

Hanebo församling 

Topo. blad: 14 G NO 

Eko. blad: 9 f 

Brukare/markägare: Erland Näslund 

Inventering: Jonas Lundin 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 1,5 ha 

Beskrivning 

Näslunds gård är en av flera i ett småskaligt jordbrukslandskap 
kring sjön Tönsen i den sydöstra delen av Hanebo församling. 
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Gården har ett vackert läge i skogsbrynet med utsikt över åkrar 
och sjön. Naturtypen är en björkhage på ytblockig morän. Vegeta-
tionen är till största delen en rished av blåbär-/lingontyp. I 
lägre delar påverkas marken av framsipprande vatten och här vid-
tar en fuktäng av högörttyp. Björk är det i särklass vanligaste 
trädslaget och i hela området finns spridda enbuskar. Floran i 
övrigt är artrik och innehåller bl a pilleråtarr, kattfot, natt-
viol, fläckigt nyckelblomster, fjälltimotej, ormrot och stagg. 

Delar av hagen har inhägnats av trägärdsgård. Marken hävdas 
svagt till måttligt genom ett sent påsläpp av kalvar och röjning 
emellanåt. Marken är inte påverkad av handelsgödsel. De delar 
som skuggas av omgivande skog har en delvis upplöst grässvål. 
Trädskiktet i hagen är också bitvis väl tätt. 

Värdeomdöme 

Björkhagen i Tönsen ett mycket högt värde genom att den väl rep-
resenterar naturtypen björkhage. Till värdet bidrar också den 
långa kontinuerliga hävden, den artrika floran, den vackra 
landskapsbilden och det faktum att hagen ligger i en trakt som 
är fattig på naturliga fodermarker. Värdet begrnäsas något av 
den svaga hävden. 

51.5 	Ft=41513C) 	 Värdeklass: III 

Bollnäs församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 14 G NV 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Artrik åker 	- 3,3 ha 

Eko. blad: 5 d 	 :2 Öppen hagmark 	- 2,6 ha  
5,9 ha 

Brukare/markägare: Rimsbo vägsamf / STORA AB, Privata 

Inventering: Jonas Lundin, 880720 

Beskrivning 

Rimsbo ligger ca 320möhide södra delarna av Bollnäs finn-
skog. Byn har sitt ursprung i en fäbodvall som anlades på 
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1600-talet och som så småningom utvecklades till fast bebyggelse 
med skola, affär mm. Byn ligger vackert vid sjön Saggen, som en 
gräsmarksö i det stora skogshavet kring landskapsgränsen. Objek-
tet omfattar en stor del av Rimsbos idag öppna gräsmarker. 

Stora delar av de forna naturliga fodermarkerna är igenvuxna och 
landskapsbilden domineras därför av åkermarker. Dessa är dock i 
stora stycken förvånansvärt naturaliserade med rödvenängar som i 
sina torraste partier har arter som fältgentiana och låsbräken. 
Ett aysnitt öppen hagmark hävdades inte vid inventeringstillfäl-
let men hade i en friskäng av skogsnävatyp arter som blåsuga, 
ängsnejlika, ormrot och stagg. Spåren från äldre tiders hävd in-
skränker sig till några odlingsrösen. 

Enligt de bofasta i Rimsbo har åkermarken inte plöjts på de se-
naste 30 åren. De har länge fungerat som hövallar med sen slåt-
ter. I slutet av 1980-talet har hävden bestått av slyröjning på 
vissa åkrar och fårbete på andra. Sedan 1990 finns en restaure-
ringsplan som innebär att de ur naturvårdssynpunkt mest intres-
santa delarna prioriteras högst för bete. Inga spår av handels-
gödsel finns inom området. 

Värdeomdöme 

Rimsbos fodermarker har, trots att de delvis varit upplöjda, ett 
högt värde främst genom sin artrika flora och sin betydelse för 
landskapsbilden. Värdet begränsas av den tidigare svaga och 
splittrade hävden som givit området ett lätt förvuxet intryck. 

5)(5 	Irikl4E3IFUJ 

Bollnäs församling 

Topo. blad: 14 G NV 

Eko. blad: 5 e 

Brukare/markägare: Privat 

Inventering: Jonas Lundin, 880720 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 1,2 ha 
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Beskrivning 

Fansen är en ensamliggande skogsgård vid sjön Fansen i Bollnäs 
södra finnskog. Mellan gården och sjön finns en långsmal fd 
hackslått belägen på ytblockig morän och med spridda enbuskar 
som enda förekommande vedväxter. Den magra marken intas av en 
stagghed med bl a fältgentiana, ormrot, ängsvädd och ängsfryle. 
Några mindre odlingsrösen finns i ängsmarken. Troligen är sly-
röjning den enda hävd som sker idag. Trots detta har marken bi-
behållit mycket av sitt ålderdomliga intryck. Ängen är opåverkad 
av såväl handelsgödsel som andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Trots den svaga hävden har hackslåtten vid Fansen ett högt värde 
genom sin ännu artrika flora, intrycket av gammal fodermark och 
det vackra läget. Värdet begränsas av att marken inte längre 
hävdas med slåtter. 

97 	9120b4901kS 	 Värdeklass: II 

Bollnäs församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 14 G NV 	 Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,3 ha 

Eko. blad: 5 d 

Brukare/markägare: Jonas Lundin / STORA Skog AB 

Inventering: Jonas Lundin, 910702 
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Beskrivning 

I Vittsjöns by, en av de tidigaste finnbosättningarna på Bollnäs 
finnskog, finns en hackslåttyta vid det som enligt uppgift är 
platsen för den allra första bosättningen i byn. Platsen kallas 
Tomtas och har givit namn åt en senare uppförd gård i närheten. 
Nu omges ängen överallt av skogsmark med milsvid utsikt över 
skogslandskapet. Marken har främst en gräshedsvegetation av röd-
ventyp, men friskäng av skogsnävatyp finns också liksom gräs-
lågstarrfuktäng vid utloppet från en källa i ängens östra ut-
kant. Marken är med undantag av 5-6 enbuskar helt öppen. I ett 
brant parti växte 1991 ca 150 brudsporrar. Av övriga ängsväxter 
finns tvåblad, fläckigt nyckelblomster, fältgentiana, slåtter-
blomma, dvärglummer, pillerstarr, stagg och ormrot. Sammanlagt 
har 75 kärlväxter noterats i området. 

En husgrund och två odlingsrösen finns som minnen från äldre 
tiders markanvändning. Folke Johansson i Vittsjön berättar att 
slåttern på platsen upphörde kring mitten av 1960-talet. Då 
planterades granskog som i restaurerande syfte dock avverkades 
hösten 1990. Hävden, med fagning och årlig slåtter, återupptogs 
sommaren 1991. I den södra utkanten finns en mindre kraftled-
ningsgata som troligen bidragit till att ge det ljus som ängs-
floran krävt för att leva kvar. I den norra utkanten är dock 
grässvålen delvis upplöst och inslaget av skogsarter större. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten vid Tomtas har ett mycket högt värde genom att den 
trots ett längre kontinuitetsbrott bibehållit en mycket artrik 
ängsflora. Värdet förhöjs av att den nyligen genomförda re-
staureringen åter givit marken ett bra hävdtillstånd. Intrycket 
begränsas något av att grässvålen i vissa delar är upplöst. 

0-05 	 Värdeklass: II 

Bollnäs församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 14 G NV 	 Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,6 ha 

Eko. blad: 5 c 

Brukare/markägare: Alf Albertsson 

Inventering: Stefan Grundström, 870808 

Beskrivning 

Sjösveden ligger i den sydvästra delen av Bollnäs finnskog, nära 
gränsen till Ovanåkers kommun. Det omkringliggande landskapet är 
mycket varierat med intressanta våtmarker, gammal granskog och 
örtrika blandskogar. Vid en av gårdarna finns en 0,6 ha stor 
hackslåttyta, belägen intill byvägen. Marken har några enstaka 
björkar och granar men saknar helt buskskikt. Vegetationstypen 
växlar mellan stagghed och friskäng av skogsnävatyp. Ängen är 
artrik med en rik förekomst av fältgentiana. Dessutom finns 
kattfot, ormrot, fläckigt nyckelblomster och stagg. 
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Fram till 1960-talet fanns djur i byn och då hände det att äng-
arna tidvis betades. Sedan djuren försvann har Alf Albertsson 
slagit ängsmarken med lie i augusti varje år. Det finns inga 
spår av handelsgödsel eller andra allvarligare störningar i mar-
ken. 

Värdeomdöme 

Albertssons hackslått har ett mycket högt värde som en god rep-
resentant för naturtypen hackslått med långvarig och god hävd-
kontinuitet och en artrik ängsflora. 

95) 	C;It~r411.E3 	 Värdeklass: II 

Bollnäs församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 G NV 	 Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,5 

Eko. blad: 5 d 

Brukare/markägare: Folke Johansson / STORA Skog AB 

Inventering: Jonas Lundin, 890710, 910808 
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Beskrivning 

Grannas är stamhemmanet i byn Vittsjön på Bollnäs södra finn-
skog. Gården ligger ca 350 in ö h på ett för finngårdar karaktä-
ristiskt läge på en höjd. I omgivningarna finns skog, myr och 
några hävdade slåttervallar. I den uppväxande ungskogen, strax 
utanför den idag öppna inägomarken finns en ca 0,5 ha stor rest 
av forna tiders omfattande hackslåttmarker. Ängen är med undan-
tag av några enbuskar helt öppen. Marken har en friskäng av 
skogsnävatyp med flera intressanta ängsväxter representerade. Bl 
a förekommer darrgräs på en av en handfull kända ängslokaler i 
Hälsingland. Dessutom finns brudsporre, tvåblad, fläckigt nyc-
kelblomster, fältgentiana, slåtterblomma, pillerstarr och dvärg-
lummer. 

I ängen finns några odlingsrösen och resterna efter trä- och 
stengärdsgårdar. Hackslåtten vid Grannas har en liknande hävd-
historik som ängen vid Tomtas. Den kontinuerliga slåttern upp-
hörde på mitten av 1960-talet, då gran planterades på platsen. 
Hösten 1990 avverkades ungskogen och sommaren -91 återupptogs 
hävden, med fagning och årlig slåtter. 

Värdeomdöme 

Trots kontinuitetsbrottet har ängen vid Grannas ett mycket högt 
värde genom sin intressanta ängsflora, med bl a en av Hälsing-
lands få lokaler för darrgräs. Värdet begränsas något av att 
grässvålen som en följd av kontinuitetsbrottet, upplösts på någ-
ra mindre fläckar. 

AL 00 JAN IS BO 

Hanebo församling 

Topo. blad: 14 G SO 

Eko. blad: 4 f 

Brukare/markägare: Enskild / STORA Skog AB 

Inventering: Magnus Bergström, 880719 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,5 ha 
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Beskrivning 

Jansbo är namnet på två närliggande gårdar på Bollnäs södra 
finnskog. Den sydligaste är så när som på ett stycke öppen hag-
mark helt skogsomgiven. Hagen är intressant och domineras av en 
friskäng av rödventyp. Mindre partier tuvtåtelfuktäng och stagg-
hed förekommer också. Småtallar och enbuskar finns spridda, 
framförallt i hagens utkanter. Floran i övrigt är artrik med 
bland annat ormrot, kattfot, fjälltimotej, pillerstarr, stagg 
och något enstaka ex av fältgentiana. Djuren på Jansbo såldes i 
slutet av 1960-talet men sedan dess har Persbos frigående djur 
hållit marken välhävdad. 

Värdeomdöme 

Hagmarken vid Jansbo har ett högt värde genom den långa obrutna 
kontinuiteten, den artrika floran och det goda nuvarande hävd-
tillståndet. Marken är säregen genom att den betas av frigående 
djur från en annan gård. Det som begränsar värdet är främst den 
ringa storleken. 

101 	P Et 53 I3 

Hanebo församling 

Topo. blad: 14 G SO 

Eko. blad: 4 f, 4 g 

Värdeklass: I 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Hackslått 	- 2,5 ha 
:2 Artrik åker - 3,0 ha 
:3 Betad skog 	  

5,5 ha 

Brukare/markägare: Birger Persson / STORA Skog AB 

Inventering: Magnus Bergström, Jonas Lundin, 880719, 900711 

Beskrivning 

Persbo uppfördes på 1750-talet som ett koltorp, tillhörande Kat-
rinebergs bruk i Hanebo församlings södra del. Gården ligger en- 
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sam i skogs- och myrlandskapet ca 3 km öster om Katrineberg, vid 
sjön Bobaken. Persbo är en levande representant för gamla tiders 
jordbruk där åkrarna är små, flikiga och följsamt anpassade till 
landskapets former. Mellan åkrarna och i inägomarkens periferi 
ligger hackslåttytor. Dessutom finns förfallna fragment av öppen 
ängsmark och sidvallsäng. 

I inägomarken är ett flertal av de hävdformade vegetationstyper-
na representerade. Bl a förekommer stagghed och friskängar av 
rödven- och örtrik typ i hackslåttmarken. Dessutom finns fukt-
ängar av högört-, tuvtåtel- och gräs-lågstarrtyp. Hackslåttmar-
ken är artrik. Bl a finns en riklig förekomst av fältgentiana, 
darrgräs på en av sina få kända växtplatser i Hälsingland, 
fläckigt nyckelblomster, slåtterblomma, ormrot, kattfot, ängs-
skallra och vaxskivlingar. Hela inägomarken omgärdas av trä- och 
stengärdsgårdar. Dessutom finns ängslador som kompletterar den 
ålderdomliga miljön. 

Perssons driver gården på traditionellt vis med nötkreatur på 
skogsbete. Persbo är för övrigt en av få gårdar med nötkreatur i 
södra delen av Bollnäs kommun. Djuren hålls utanför inägomarken 
till hösten, då de släpps in för efterbete i ängsmarken och på 
vallarna. Tyvärr slås endast vissa delar av hackslåttmarken med 
lie medan andra delar endast hävdas genom djurens bete på hös-
ten. Detta har medfört att stora delar av hackslåttmarken delvis 
var förvuxna och igenslyade vid inventeringstillfället. Hösten 
1990 skedde dock en genomröjning av i stort sett all ängsmark. 
Den varierande hävdintensiteten är dock det enda som stör hel-
hetsbilden vid Persbo. 

Persbo (101). 
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Persbos djurbesättning är en av ett fåtal i länet som fortfaran-
de betar fritt i skogsmarken. 

Värdeomdöme 

Persbo har högsta bevarandevärde. Få objekt kan uppvisa en lik-
nande mångformighet vad gäller hävdformer, natur- och vegeta-
tionstyper och arter. Friheten från störande ingrepp, den långa 
obrutna kontinuiteten och gårdens representativitet för äldre 
tiders jordbruk med hackslåtter och utmarksbete bidrar också 
starkt till värdet. Det som begränsar värdet något är det delvis 
svaga nuvarande hävdtillståndet. 

31_012 	ÄrJC-3".--L7E11.1_.I3C› 	 Värdeklass: III 

Bollnäs församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 14 G SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,1 ha 

Eko. blad: 4 f 

Brukare/markägare: Lennart Olsson / STORA Skog AB 

Inventering: Magnus Bergström, 880719 



Katrineberg--- 

Torpberget 

p>14 

t Kai 

BOLLNÄS kommun 	 212 

\ 
• \ p 

I 	/ 	 
Clo NI 

1 2 
j /13 

Änga-Lillbo 

     

  

Länsmans- 

 

  

myran ( 

   

Beskrivning 

Änga-Lillbo är en ensamgård omedelbart väster om Katrineberg, i 
skogslandskapet i Bollnäs församlings södra delar. På gårdstunet 
finns en liten hackslått som fortfarande hävdas trots att gården 
numera bara fungerar som fritidsställe. Vegetationen är en 
staggdominerad gräsmark utan ris. Det finns inga träd i ängen 
men några småtallar och björkbuskar. Det mest intressanta in-
slaget i floran är den hotade fältgentianan, ett 20-tal helvita 
vid inventeringstillfället. Dessutom finns kattfot, stagg och 
ormrot. Marken är välhävdad och har enligt Lennart Olsson sla-
gits under en lång tid, tidigare med lie men numera med röjsåg. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten vid Änga-Lillbo har har ett högt värde, främst som 
en lokal för fältgentiana. Den långa sammanhängande hävdhistori-
ken bidrar också till värdet. Detta begränsas främst av den 
ringa storleken. 

1 03 PEE:L.11.ES 

Bollnäs församling 

Topo. blad: 14 G SV 

Eko. blad: 4 d 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Hackslått 	- 0,3 ha 
:2 Artrik åker - 1,7 ha 

2,0 ha 

Brukare/markägare: Ester Andersson 

Inventering: Magnus Bergström, 880718 

Beskrivning 

I Källbobergets sydsluttning, på ca 360 m höjd över havet, lig-
ger Källbo - ursprungligen en fäbodvall med anor från 1700-ta-
let. Idag är fäboden omvandlad till tre gårdar varav en - Pelles 
- har åretruntboende. Gården omges av hackslåttmark, artrika 
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vallar och skog som till helt nyligen betades. I ängsmarken är 
stagghed den vanligaste vegetationstypen medan friskäng av röd-
ventyp och tuvtåtelfuktäng dominerar i vallen. Några enstaka 
björkar och rönnar finns spridda i fodermarkerna. Området in-
venterades efter slåttern och kattfot, fjälltimotej, ormrot, 
stagg och ögontröst var de enda ängsväxter som noterades vid in-
venteringstillfället. 

Gårdens fodermarker har brukats kontinuerligt åtminstone sedan 
1700-talet. Trägärdsgårdar, odlingsrösen, ängslador och gamla 
husgrunder finns kvar som minnen från äldre tiders hävd. Nu 
brukas markerna genom slåtter med traktor på vallarna och lie i 
stenigare partier. Får som främst gick på skogsbete fanns på 
gården till slutet av 1980-talet. Fram till 1960-talet fanns 
även nötkreatur och getter på gården. Marken har aldrig konst-
gödslats och ingreppen inskränker sig till en kraftledning i om-
rådets västra utkant samt två fritidshus. 

Värdeomdöme 

Pelles har ett högt värde genom sin mångformighet vad gäller 
hävdformer, natur- och vegetationstyper. Gårdens kontinuerliga 
hävdhistorik, goda nuvarande hävdtillstånd och kulturhistoriska 
värden bidrar också vid bedömningen. Intrycket hålls nere dels 
av den ringa arealen egentlig naturlig fodermark dels att en 
artrikare flora inte kunnat konstateras. 

AL C) 4L 	HI IN7Ft. IC.13 

Bollnäs församling 

Topo. blad: 14 G SV 

Eko. blad: 3 c 

Brukare/markägare: Rolf-Gunnar 

Inventering: Magnus Bergström,  

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 30 a 

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,4 ha 

Andersson / STORA Skog AB 

880716, 880814 
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o- Staff as 
Björnklitten 

Beskrivning 

Hinriks är en ensamgård i skogslandskapet i den sydöstra delen 
av Bollnäs församling. Gården ligger ca 330möhiBjörnklit-
tens nordostsluttning vid Kölsjöns södra strand. Nära byggnader-
na finns en hävdad hackslåttmark med en stagghedsvegetation där 
ljung och rödven har en stark ställning i växttäcket. Mindre in-
slag av friskäng av skogsnävatyp och tuvtåtelfuktäng finns ock-
så. Trädskiktet är sparsamt med endast några spridda björkar och 
aplar. Ormrot, kattfot, stagg och ängsskallra är alla vanliga. I 
mindre antal finns också de hävdgynnade blåsuga och fjälltimo-
tej. 

Nu brukas inte gården aktivt längre men markerna har kvar flera 
spår från äldre tiders hävd. Bl a finns trägärdsgård (till stor 
del nerrasad), ängslador och odlingsrösen. Modern bilväg saknas 
och sista vägsträckan till gården är i form av en stensatt kör-
väg. Kor och getter fanns på Hinriks fram till 1965 då ett be-
ryktat dubbelmord skedde. Efter det följde ett kontinuitetsbrott 
till 1977 då gården fick en ny arrendator. Nu sköter Rolf-Gunnar 
Andersson ungefär hälften av den forna hackslåttarealen med 
lieslåtter. De gamla åkrarna buskröjs men åker och ängsmark i 
den omgivande skogen växer sakta igen. Markerna är fria från så-
väl konstgödselpåverkan som andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten vid Hinriks har ett högt bevarandevärde som en god 
representant för naturtypen hackslått i denna del av länet. Det-
ta gäller såväl utseende och läge som biologiskt innehåll. Till 
det höga värdet bidrar också friheten från störande påverkan och 
de kulturhistoriska värdena. Värdet begränsas av kontinuitets-
brottet och det faktum att stora delar av den forna öppna marken 
numera inte hävdas. 
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Hacks1åttmark vid Hinriks (104). 
Foto: Magnus Bergström 

10 5 	Cr C) r4 /vIlk 70 53 13 40 
	

Värdeklass: II 

Bollnäs församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 14 G SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,8 ha 

Eko. blad: 3 d 

Brukare/markägare: Valfrid Jakobsson 

Inventering: Magnus Bergström, 880718, 880720, 880905 

Beskrivning 

Jon-Matsbo ligger ca 350möhidet sydöstra hörnet av Bollnäs 
församling, omgivet av ett glest befolkat skogs- och myrland-
skap. Den idag hävdade marken på gården är en 0,8 ha stor hack-
slått belägen på morän i en brant sydsluttning. Vegetationen är 
till största delen en stagghed med stort inslag av ljung. Ett 
inslag av friskäng av skogsnävatyp finns också men denna del har 
troligen haft en annan markanvändning tidigare. En ensam björk 
finns i hackslåtten. Det man lägger märke till i floran i övrigt 
är den relativt rika förekomsten av darrgräs, eller "hjärtbonk" 
som Valfrid Jakobson uttrycker det. Andra hävdgynnade växter är 
ormrot, stagg och ängsskallra som alla är vanliga. Dessutom 
finns ängsnejlika och ögontröst. 
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Små- 

myrorna 

myren 

ISKOG 

Spåren från äldre tiders hävd inskränker sig till en ängslada. 
Ängen vid Jon-Matsbo har en flerhundraårig hävdkontinuitet. San-
nolikt var den ursprungligen hackslått. Under 1900-talet följde 
en period av bete, med nötkreatur och häst. Hackslåtten återupp-
togs 1966. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten vid Jon-Matsbo har ett mycket högt värde som en god 
representant för en i dessa trakter tidigare mycket vanlig na-
turtyp. Storleken, den obrutna långa kontinuiteten och platsens 
egenskap som en av ett fåtal darrgräslokaler i Hälsingland bi-
drar ytterligare till värdet. 



Faktaruta 

Antal Areal, 
objekt ha 

Klass I 	 6 	24,9 
II 	 9 	26,5 
III 	 19 	37,6 

	

34 	89,0  

Naturtyper 

Sötvattenstrandäng 	 8 	21,8 
Öppen hagmark 	 13 	20,8 
Betad skog (A) 	 1 	12,0 
Annan träd- o buskb. hagm 	7 	8,8 
Björkhage 	 2 	2,1 

Hackslått 	 9 	7,9  

Artrik åker 6 	15,6 
Ävjepilört 
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OVANÅKERS KOMMUN 

Landskap 

Ovanåkers kommun med Voxna, Ovanåker och Alfta församlingar är 
en storkuperad skogsbygd där bergshöjder nära 500 m inte är o-
vanliga. Flera stora sjöar är ett annat utmärkande drag. Det en-
da större avbrottet i skogshavet sker kring Voxnans älvdal. Des-
sa goda jordar togs i anspråk för jordbruk förvånansvärt sent, 
troligen inte före sen medeltid. I naturgeografiskt hänseende 
tillhör dessa centrala och östra delar av kommunen det sydligt 
boreala kuperade området, region 28 b. 

De milsvida skogslanden utanför Voxnadalen togs tidigt i anspråk 
för fäboddrift, särskilt trakterna norr om Edsbyn. Här är fort-
farande ovanligt många fäbodar ännu i drift. Från 1600-talet 
slog sig också finnar och svenska nybyggare ner i skogstrakterna 
utanför Voxnans dalgång. Dessa norra, västra och södra kommunde-
lar tillhör den naturgeografiska regionen 30 a, Norrlands vågiga 
bergkullterräng med mellanboreala skogsområden. 

Naturtyper, vegetation och flora 

Ingen annan kommun har så många sötvattenstrandängar som Ovanå-
ker. Med 21,8 ha fördelade på 8 objekt har kommunen en särställ-
ning i länet. Flera av strandängarna är dessutom stora och väl-
hävdade och har mycket höga biologiska värden. Ovanåker delar 
också första platsen med Bollnäs när det gäller arealen hack-
slåttmarker. Inom kommunens gränser finns en rik provkarta av de 
naturliga fodermarkernas vegetationstyper. De vanligaste är 
stagghed och friskängar av rödven och skogsnävatyp. Genom den 
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ovanligt rika förekomsten av hävdade strandängar är också hög- 
starrfuktängar och kortskottsvegetation rikligt representerade. 
Förutom dessa finns några för trakten mindre vanliga typer som 

1927 1990 

Aker  7 648 6 196 
Naturbetesmark 3 782 53,5 
Betad skog 1 004 12,0 
Äng 2 338 7,9 

blåtåtelfuktäng och örtrik friskäng. Exempel på några karaktä-
ristiska inslag i floran är rödkämpar och fjälltimotej. I kom-
munens gräsmarker finns också flera sällsynta ängsväxter. Darr-
gräs och smörbollar har bara en känd ängslokal vardera i kom-
munen liksom rosenpilört och violett fingersvamp som dessutom 
här förekommer på sina enda kända lokaler i länet. 

Sammantaget är Ovanåker den kvantitativt mest välförsedda kom-
munen med 34 registrerade äng- / hagmarker om totalt 89 ha. Om-
rådena är i allmänhet också högt klassade med nära hälften av 
objekten i värdeklasserna I och II. 

De mi1svida sko gslanden utanför Voxnadalen togs tidigt i anspråk 
för fäboddrift, Torpets fäbodar (109). 
Foto: Magnus Bergström 



Teckenförklaring 

• Klass I 

0 Klass II 

0 Klass Ill 

65 Objektnr. 

10 km  
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Kartan visar ängs- och hagmarker i Ovanåkers kommun, med symbo-
ler för de olika värdeklasserna. 
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Nr 	Objektnamn, 
Församling 
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Naturtyp 	Areal 
ha 

Klass Hävd NOLA Koordinater 
X 	Y 

106 Rygge, 
Alfta 

Hackslått 0,5 III S 682370 	149985 

107 Näverberg, 
Ovanåker 

Hackslått 0,5 III S 682145 	148945 

108 Våsbo, Artrik åker 4,5 I S,B 682075 	149410 
Ovanåker Hackslått 1,5 

109 Torpets fb, Öppen hagmark 3,0 II B x 681785 	150020 
Ovanåker Artrik åker 1,0 

110 Morabo fb, 
Ovanåker 

Öppen hagmark 3,5 I B x 681700 	149730 

111 Hylberget, 
Voxna 

Hackslått 1,0 III S 681620 	147240 

112 Gräsbo, 
Ovanåker 

Öppen hagmark 1,0 II B x 681500 	149915 

113 Dalarå, 
Ovanåker 

Öppen hagmark 0,5 III B 681120 	150615 

114 Mellanbyn, 
Ovanåker 

Öppen hagmark 1,5 III B 680935 	150115 

115 Hammar, 
Ovanåker 

Sötvatten- 
strandäng 

2,7 II - 680885 	150090 

116 Knåda, 
Ovanåker 

Öppen hagmark 1,0 III B 680795 	150425 

117 Nygårds, 
Ovanåker 

Öppen hagmark 4,0 III B x 680770 	150640 

118 Jon-Ers, 
Ovanåker 

Betad skog 12,0 III B 680765 	150690 

119 Övre Älmesbo Öppen hagmark 1,0 III B 680705 	150585 
Ovanåker 

120 Iljas, 
Ovanåker 

Öppen hagmark 1,8 III B 680703 	150595 

121 Voxna, 
Voxna 

Hackslått 0,3 III S 680625 	148350 

122 Näsudden, 
Alfta 

Sötvatten- 
strandäng 

4,8 I B x 680550 	151650 

123 01-01s, 
Alfta 

Sötvatten- 
strandäng 

2,1 I B x 680515 	151745 

124 Västgårds, 
Alfta 

Sötvatten- 
strandäng 

3,0 II B x 680505 	151680 

125 Fälta, 
Alfta 

Annan t. o b. 
hagmark 

2,5 III B 680485 	150312 

126 Arnells, 
Alfta 

Sötvatten- 
strandäng 

1,0 III B x 680475 	151501 
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127 Norrsjöjorden, 
Alfta 

Sötvatten-
strandäng 

0,7 III B 	- 680460 151505 

128 Nymans, 
Ovanåker 

Annan t. o b. 
hagmark 

0,9 II B 	x 680430 150555 

Öppen hagmark 0,8 

129 Raskes, 
Alfta 

Sötvatten-
strandäng 

0,5 III B 	- 680300 151990 

130 Långbo, 
Ovanåker 

Hacks lått 0,3 III S 	- 680030 149805 

131 Skalen, Öppen hagmark 0,4 II S,B 	x 679810 150245 
Alfta Hacks lått 0,3 

Artrik åker 2,1 

132 Holmen, 
Alfta 

Sötvatten-
strandäng 

7,0 II B 	x 679530 150445 

133 Frankes, 
Alfta 

Annan t. o b. 
hagmark 

0,9 II B 	- 679500 150465 

Björkhage 0,6 

134 Vasaberg, Öppen hagmark 0,8 II B 	- 679450 151010 
Alfta Annan t. o b. 

hagmark 
0,5 

Artrik åker 1,5 

135 Grannäs, 
Alfta 

Annan t. o b. 
hagmark 

1,0 III B 	- 678495 151290 

136 Mållångstuga, 
Alfta 

Hacks lått 2,0 I S 	x 678450 149780 

137 Mållångstugu-
bodarna, Alfta 

Artrik åker 5,5 678225 149830 

138 Tulpans, Björkhage 1,5 I S,B 	x 678085 150390 
Alfta Öppen hagmark 1,5 

Annan t. o b. 
hagmark 

2,0 

Hacks lått 1,5 

139 Flätsbo, 
Alfta  

Annan t.o b. 
hagmark 

1,0 678055 149610 

Artrik åker 1,0 

AL 0 (5 It3EGGIU 	 Värdeklass: III 

Alfta församling 
	

Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 F SO 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,5 ha 

Eko. blad: 4 j 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Magnus Bergström, 880802 

Beskrivning 

Rygge är en plats med några gårdar mellan Ryggestjärnen och Ryg-
gesjön i den nordvästligaste delen av Alfta församling. Här do- 
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mineras omgivningarna av skog och myr. Invid en av gårdarna 
finns två hackslåttytor, om tillsammans 0,5 ha. De ligger på mo-
ränmark och har varken träd- eller buskskikt. 
Den vanligaste vegetationstypen i ängen är en gräshed av rödven-
typ där ljung, lingon, kruståtel och fårsvingel är karaktärsar-
ter i växttäcket. Mindre inslag av stagghed och friskäng av 
skogsnävatyp finns också. Växter som indikerar långvarig stör- 

Hackslåttmarken i 
Rygge (106). 
Foto: 
Magnus Bergström 
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ningsfri hävd är rödkämpar, kattfot, stagg och ormrot. Några od-
lingsrösen finns som minnen från äldre tiders odlarmöda. Marken 
är välhävdad genom slåtter med lie och hässjning på platsen på 
gammalt sätt. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten i Rygge har ett högt värde genom sin långa, konti-
nuerliga och störningsfria hävd som medfört att en representativ 
hackslåttvegetation utvecklats. Den goda nuvarande hävden och 
störningsfriheten bidrar också till värdet, som endast begränsas 
något av den förhållandevis artfattiga floran. 

10 	kJ.Ä.N7Ig EZEIECIZC4 	 Värdeklass: III 

Ovanåkers församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 15 F SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,5 ha 

Eko. blad: 4 h 

Brukare/markägare: Gunnar Johansson, Olov Olsson 

Inventering: Magnus Bergström, 880815 

**** 

Beskrivning 

Näverbergets fäbodar tillhör byn Kyan i Ovanåkers församling. 
Fäboden ligger i Näverbergets sydvästsluttning ca 325 m ö h och 
är omgiven av ett storkuperat skogslandskap. Vid den västligaste 
bebyggelsegruppen finns en på morän belägen hackslått som ännu 
hävdas. Stagghed är den helt dominerande vegetationstypen. I 
ängens ena utkant finns några granar, i övrigt är marken helt 
öppen. Floran är artrik med bl a fjälltimotej, ormrot, ängsfryle 
och stagg som vanliga inslag i växttäcket. Dessutom finns röd-
kämpar och prästkrage. På den östra sidan husen finns ett ängs-
parti som nu endast hävdas genom sporadisk buskröjning. Här var 
vid inventeringstillfället ett skikt av unga gran-, tall- och 
rönnplantor på väg upp. 

Fäbodmiljön är genuin, med byggnader som är välbevarade såväl 
utvändigt som invändigt. Dessutom finns stengärdsgårdar och od-
lingsrösen som spår från älder tiders hävd. Näverbergets fäbodar 
drevs traditionellt med djur till 1967. Tre år under 1970-talet 
var ängsmarken oslagen men har för övrigt hävdats kontinuerligt 
och väl med lie. 
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Värdeomdöme 

Näverbergets hackslått är en värdefull representant för naturty-
pen hackslått i denna del av länet. Den har genom sitt biologis-
ka innehåll, kontinuerliga hävd och kulturhistoriska värde ett 
högt bevarandevärde. Detta skulle kunna ökas ytterligare om häv-
den av den nu oslagna delen återupptogs. 

] o 33 NTA.> s Esc)  Värdeklass: I 

Ovanåkers församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 15 F SO 
	

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Artrik åker - 4,5 ha 

Eko. blad: 4 i 
	

:2 Hackslått 	- 1,0 ha  
5,5 ha 

Brukare/markägare: Yngve Jansson m fl. 

Inventering: Magnus Bergström 880815, Jonas Lundin 890705 

Våsbo är en stor och välbevarad fäbodvall i det storkuperade 
skogslandskapet 15 km norr om Edsbyn och tillhör byn Västra Ro-
teberg. Markerna hävdas genom bete på inägornas forna åker- och 
hackslåttmarker. Dessutom förekommer lieslåtter på en del av 
hackslåttmarken samt åkerbruk i fäbodvallens periferi. I den 
steniga ängsmarken och kring husen dominerar staggheden växt-
täcket men inslag av friskäng av skogsnävatyp finns också. I de 
gamla (ogödslade) vallarna är skogsnävaäng och fuktäng av tuvtå-
teltyp de vanligaste vegetationstyperna. Spridda granar, tallar, 
björkar och rönnar finns, framförallt kring husen, dessutom 
förekommer enbuskar spridda i gräsmarkerna. Av hävdgynnade väx-
ter finns bl a fältgentiana, kattfot, fjälltimotej, ormrot och 
stagg representerade. 

Våsbo har stora kulturhistoriska värden med oftast välskötta bo-
stugor, ängslador och andra byggnader. Dessutom finns odlingsrö-
sen, trägärdsgårdar och brunnar. Hävden har varit kontinuerlig 
sedan vallen anlades. Vid inventeringstillfället kunde Karin 
Sköldmark berätta att hon varit bosatt sommartid på Våsbo sedan 
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Våsbo fäbodar (108) är en av länets mest värdefulla fäbodmijöer 
med stora biologiska och kulturhistoriska värden. 
Foto: Peter Ståhl 

1954, för tillverkning av getost och messmör. Skogsbetet upp-
hörde under 1960-talet. Inventeringsåret var markerna välhävdade 
genom dels lieslåtter dels bete av 10 får, 5 getter och 25-30 
ungnöt. Området är med undantag av en mindre kraftledning helt 
opåverkat av störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Våsbo är av högsta värde genom sin storlek, långa obrutna hävd-
kontinuitet och sina stora kulturhistoriska värden. Mångformig-
heten vad gäller hävdformer, det biologiska innehållet och det 
goda hävdtillståndet bidrar också till värdet. 

109 TORPET:3 Irkta30I)11AZ 	Värdeklass: II 

Ovanåkers församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 G SV 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 3,0 ha 

Eko. blad: 3 a 	 :2 Artrik åker 	- 1,0 ha  
4,0 ha 

Brukare/markägare: Per  Bergh  m fl 

Inventering: Magnus Bergström, 880804 
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Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 3,5 ha 

Beskrivning 

Torpets fäbodar ligger ca 310möh iBrännabergets ostslutt-
ning, vackert omgiven av skogklädda berg. Inägomarkens forna åk-
rar och hackslåttytor fungerar sedan en tid som betesmarker. I 
de ca 3 ha naturlig fodermark som finns är stagghed, friskängar 
av rödven- och skogsnävatyp samt tuvtåtelfuktäng representerade. 
I betesmarken finns enstaka granar, tallar, björkar och flera 
vackra rönnar. Floran i övrigt är artrik med bl a låsbräken, 
fjälltimotej, backruta, tvåblad och ormrot. 

Vallmiljön är genuin med välbevarade byggnader, trägärdsgårdar, 
odlingsrösen och gamla husgrunder. Torpets fäbodar har hävdats 
kontinuerligt sedan den anlades. Mellan 1983 och 1990 drevs den 
som turist-fäbod med ca 100 besökare per dag. Marken är överallt 
välhävdad genom bete med får, getter och kvigor. Konstgödsel har 
inte förekommit i de naturliga fodermarkerna men väl på några 
rationellt skötta betesvallar i området. Störande ingrepp före-
kommer inte. 

Värdeomdöme 

Torpets fäbodar har ett mycket högt värde genom den ovanligt 
välbevarade fäbodmiljön, den artrika ängsfloran, det goda nuvar-
ande hävdtillståndet och den oavbrutna långa hävden. Till värdet 
bidrar också lättillgängligheten och den vackra landskapsbilden. 

11.0 	 F0JPR. 	Värdeklass: I 

Ovanåkers församling 

Topo. blad: 15 F SO 

Eko. blad: 3 j 

Brukare/markägare: Per Åkesson 

Inventering: Magnus Bergström, 880731,0804 
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Morabo fäbodar tillhör byn Östra Roteberg i Edsbyn. Den ligger i 
ett storkuperat skogslandskap, 300 m ö h. De forna hackslåtter-
ytorna betas idag tillsammans med några betesvallar. Huvudin-
trycket av hagmarken är öppet, men enstaka granar, tallar och 
björkar finns. Den opåverkade betesmarken intas huvudsakligen av 
stagghed. Floran är artrik med flera ovanliga ängsväxter, bl a 
fältgentiana och den i länet enda kända förekomsten av den hävd-
beroende violetta fingersvampen (Clavaria zolingeri). Dessutom 
finns blåsuga, grönkulla, ormrot och fjälltimotej i Morabos fo- 

Stagghed vid Morabo fäbodar (110), växtplats för bl a fältgen-
tiana och blåsuga. 
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dermarker. På fäbodvallen finns talrika spår av den traditionel-
la hävden. Sten- och trägärdsgårdar vittnar om detta tillsammans 
med odlingsrösen och ängslador. Den övriga bebyggelsen ger också 
ett förhållandevis genuint och välbevarat intryck. 

Inägomarken har en lång och obruten hävdkontinuitet. Sedan 1969 
har den hävdats väl genom bete med kvigor. Dessförinnan slogs 
all inägomark. I dag slås endast några marginella ytor kring 
stugorna. Handelsgödsel har endast använts på den plöjda marken. 
Förutom detta är området fritt från störande ingrepp eller på-
verkan. 

Värdeomdöme 

Morabo är genom sin långa sammanhängande hävdhistorik och sina 
stora kulturhistoriska värden en god representant för en fäbod-
vall i Hälsingland. Den artrika floran, med bl a länets enda 
kända förekomst av violett fingersvamp bidrar också till områ-
dets mycket höga bevarandevärde. 

1. 	1-13EL.BER.GET 	 Värdeklass: III 

Voxna församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 15 F SV 	 Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 1,0 ha 

Eko. blad: 3 e 

Brukare/markägare: Edvin Forsman 

Inventering: Magnus Bergström, 880906 

Beskrivning 

Ca 17 km nordväst om Voxna, nära gränsen till Dalarna, ligger 
resterna efter en liten skogsby - Hylberget. En stor del av de 
gårdsnära markerna (totalt ca 1 ha) hävdas fortfarande som hack-
slått. Ängsmarken är öppen, så när som på någon tall, rönn och 
lönn och intas av en friskäng av skogsnävatyp. Här växer bland 
annat rödkämpar, ormrot, ögontröst och prästkrage. I anslutning 
till ängsmarken finns en lada. Jordbruket i Hylberget avveckla- 
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des i början av 1960-talet men traditionen att slå hackslåtten 
har levt kvar. Detta innebär att marken har en obruten flerhun-
draårig hävdkontinuitet. Ängen är överallt välhävdad och fri 
från störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten vid Hylberget har ett högt bevarandevärde genom sin 
långa obrutna hävdkontinuitet, sitt goda nuvarande hävdtillstånd 
och den för hackslåttmarker stora arealen. Värdet begränsas nå-
got av den relativt artfattiga floran. 

1.1 
	

C;Itkk.f.3I3(3 

Ovanåkers församling 

Topo. blad: 15 F SO 

Eko. blad: 2 j, 3 j 

Brukare/markägare: Nils-Olov Uddas  

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,0 ha 

m fl  

Inventering: Magnus Bergström, 880804, Jonas Lundin, 901023 
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Beskrivning 

Gräsbo är bebyggelsemässigt en av de mer välbevarade fäbodarna i 
det fäbodrika området norr om Edsbyn. Den ligger ca 280 in ö h 
och omges överallt av skog. Det ursprungliga vallområdet i Gräs-
bo är stort, men intresset i detta sammanhang har koncentrerats 
till den sydligaste bebyggelsegruppen. Här hävdas nämligen mark-
erna fortfarande genom åkerbruk och bete. Betet sker dock bara 
på inägomarken, på det som ursprungligen var hackslåttytor runt 
åkrarna. Med undantag av några vackra vårdträd (rönnar) och ett 
glest skikt av enbuskar är inägorna helt öppna. Betesmarken do-
mineras av en stagghed men mindre inslag av tuvtåtelfuktäng 
finns också. Floran innehåller de vanligaste ängsväxterna, bl a 
stagg, ormrot, liten blåklocka, ängsfryle och hirsstarr. I fuk-
tigare aysnitt tillkommer slåtterblomma. Vid höstbesöket fanns 
även gula vaxskivlingar. 
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Fäbodmiljön är påfallande välbevarad med de flesta byggnader i 
ursprungligt och gott skick, odlingsrösen, fägata och underhåll-
na trägärdsgårdar. Den genuina miljön kompletteras av att de små 
och flikiga åkrarna fortfarande brukas. Naturbetesmarken hävdas 
väl genom bete med ungnöt, 8 st 1988. Markerna är fria från all-
varligare störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Trots begränsade biologiska värden måste Gräsbo anses ha ett 
mycket högt bevarandevärde genom sin genuina och representativa 
fäbodmiljö med höga kulturhistoriska kvaliteter. Till värdet bi-
drar också det goda hävdtillståndet i den kvarvarande naturliga 
fodermarken och friheten från störande ingrepp. 

113 Dik11.1.1tik 

Ovanåkers församling 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 2 b 

Brukare/markägare: Birger  

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,5 ha 

Mårtensson 

Inventering: Magnus Bergström, 880804 

Beskrivning 

, 

Dalarå är idag en handfull gårdar belägna i ett litet jordbruks-
landskap ca 6 km norr om Ovanåkers tätort. Vid en av gårdarna 
finns en öppen hagmark, belägen på morän och omgiven av skog och 
åkermarker. Hagen saknar helt träd och några spridda enbuskar är 
det enda som höjer sig över fältskiktet. Vegetationen är dels en 
friskäng av rödventyp dels en fuktäng av tuvtåteltyp. Av ängs-
växter finns bl a ormrot, slåtterblomma, rödklint, hirsstarr och 
stagg. 
Ursprungligen var hagen sannolikt hackslått för att i senare tid 
övergå till hagmark. Vid slutet av 1960-talet upphörde hävden 
helt under en 10 årsperiod, för att återupptas igen 1978. Vid 
inventeringstillfället betades marken av får som höll den mått-
ligt hävdad. Varken konstgödselpåverkan eller andra störande in-
grepp kunde spåras. 
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Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,5 ha 
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Dalarå (113). 
Foto: Magnus Bergström 

Värdeomdöme 

Trots kontinuitetsbrottet är hagen i Dalarå ett representativt 
exempel på en öppen hagmark i denna del av länet. Friheten från 
påverkan och i viss mån även de botaniska värdena bidrar också 
till att marken har ett högt bevarandevärde. Det som begränsar 
värdet något är dels avbrottet i hävden dels det något svaga be-
testrycket vid inventeringstillfället. 

1 1 <I ZolEr. i iakr413 3( 14 

Ovanåkers församling 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 1 a 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Magnus Bergström, 880804 

Beskrivning 

Mellanbyn ligger mellan byarna västra och östra Roteberg, i od-
lingslandskapet på den norra sidan älven i Voxnans dalgång. Cen-
tralt i byn finns en 1,5 ha stor öppen hagmark belägen på morän 
och finsediment. I moränmarken dominerar en friskäng av rödven-
typ medan tuvtåtelfuktäng intar sedimentmarken. Friskängen inne- 
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håller några av de vanligare ängsväxterna, bl a ängsnejlika, 
kattfot, ormrot och liten blåklocka. I fuktängen finns inslag av 
grenrör och missne. Hagen omgärdas delvis av trägärdsgård. 

Marken har sannolikt hävdats både länge, kontinuerligt och utan 
påverkan av handelsgödsel. Tidgare brukades dock ca hälften av 
arealen som åker. Inventeringsåret höll ett 50-tal får hagen i 
ett till största delen välhävdat skick. 

Värdeomdöme 

Hagen i Mellanbyn har ett högt bevarandevärde genom den kon-
tinuerliga hävdhistoriken, sitt goda nuvarande hävdtillstånd och 
friheten från störningar. Värdet begränsas dock något av att 
hälften av arealen varit plöjd och den relativt artfattiga flo-
ran. 

1_ I_ S 	11.1k/vIVILIN.Ft  

Ovanåkers församling 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 1 a 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Jonas Lundin, 890909 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 2,7 ha 
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Beskrivning 

Hammar är en gård vid Ullungens norra strand. Ullungen är en av 
de större, från Voxnan aysnörda sjöarna. Till gårdens marker hör 
en sötvattenstrandäng vackert omgiven av byvägen, brukad åker-
mark och sjöstranden. Vid de strandnära delarna finns en mosaik 
av välutvecklad kortskottsvegetation och fuktäng av högstarrtyp. 
På fastare mark vidtar en blåtåtelfuktäng. 

Hagen är helt öppen med endast några spridda sälgbuskar. Floran 
i övrigt är intressant genom den artrika kortskottsvegetationen 
med bl a god förekomst av ävjepilört, slamkrypor, ävjebrodd, 
sylört, nålsäv och strandranunkel. Blåtåtelfuktängen innehåller 
bland annat stagg, ormrot och ängsvädd. I den norra utkanten 
finns en ängslada. Sannolikt har hagen under de senaste åren be-
tats med häst. Inventeringsåret gav dock marken intryck av att 
vara obetad. Hagen har inte utsatts för vare sig handelsgödsel 
eller andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Strandängen vid Hammar har ett mycket högt bevarandevärde som 
ett för Voxnadalen representativt exempel På en sötvatten-
strandäng. Till värdet bidrar också storleken, den artrika flo-
ran med bl a den hotade ävjepilörten och friheten från störning-
ar. Det som begränsar värdet något är den nyligen upphörda häv-
den. 

11E5 perciki>". 

Ovanåkers församling 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 1 a 

Brukare/markägare: Ingrid Jonsson 

Inventering: Magnus Bergström, 880817 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,0 ha 
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Beskrivning 

Knåda är en av byarna på norra sidan älven i Voxnans dalgång, 
strax norr om Ovanåkers kyrka. Här är landskapet småkuperat och 
omväxlande med en mosaik av skog, åker och betesmarker. Vid en 
av gårdarna finns en hagmark, belägen i en sydvänd moränslutt-
ning. I kanterna finns enstaka granar, björkar, rönnar och tal-
lar och dessutom någon enstaka enbuske. Huvudintrycket är dock 
att hagen är öppen. Den vanligaste vegetationstypen är en rished 
av blåbär-lingontyp där förutom de vedartade växterna även 
stagg, rölleka, kruståtel och vårbrodd är vanliga. Mindre inslag 
av friskäng av rödventyp finns också. Av hävdgynnade växter 
finns bland annat vårveronika, ormrot, kattfot och bockrot. 
Ingrid Jonsson berättar att hagen aldrig varit konstgödslad och 
att den har en mycket lång tradition som betesmark. Hon sålde 
korna 1983 och sedan dess har marken hävdats måttligt - väl av 
hästar, 2 stycken vid inventeringstillfället. 

Värdeomdöme 

Hagen i Knåda har ett högt värde i den långa obrutna kontinuite-
ten som bl a resulterat i en artrik ängsflora. Friheten från 
störande ingrepp bidrar också till värdet. 

Hansson 

1 17 kJ 3t" Åir) ,t3 

Ovanåkers församling 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 1 b 

Brukare/markägare: Nils-Erik  

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 4,0 ha 

Inventering: Magnus Bergström, 880804 

Beskrivning 

Vängsbo by ligger norr om sjön Vägnan (del av Voxnan) strax 
nordost om Ovanåkers kyrka. Vid en av gårdarna i den norra delen 
av byn - Nygårds - finns en intressant hagmark belägen på morän. 
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Nygårds (117) öppna hagmark i Vängsbo. 
Foto: Magnus Bergström 

I det sydvästra hörnet finns en tät grupp granar och för övrigt 
förekommer också ett fåtal spridda tallar och björkar och ett 
glest buskskikt av en, rosbuskar och småtallar. Trots detta är 
huvudintrycket öppet. Den dominerande vegetationstypen är en 
friskäng av rödventyp. I lägre partier finns också inslag av 
tuvtåtelfuktäng. Av hävdgynnade växter finns bl a kattfot, stagg 
och ormrot. Delar av hagen kantas av trä- och stengärdsgårdar. 

Enligt Nils-Erik Hansson har hagen tidigare haft ett tätare 
trädskikt. Marken har dock en lång kontinuitet som betesmark och 
har inte påverkats av handelsgödsel, påpekar Nils-Erik. Trots 
detta finns mindre fläckar med kväveälskande växter som maskro-
sor, ängsgröe och groblad. Inventeringsåret betades hagen av 9 
nötkreatur, kvigor och sinkor, som höll hagen i ett välhävdat 
tillstånd. 

Värdeomdöme 

Nils-Erik Hanssons hagmark har ett högt bevarandevärde genom att 
den är ett representativt exempel för en välhävdad öppen hagmark 
I denna del av länet. Intrycket begränsas något av gödselfläck-
arna och den relativt artfattiga floran. 
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Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Betad skog - 12,0 ha  
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I_ 3_ 8 .3-CIN—EFtS 	 Värdeklass: III 

Ovanåkers församling 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 1 b 

Brukare/markägare: Per Önnerstam 

Inventering: Magnus Bergström, 880804 

Beskrivning 

Vid gården Jon-Ers i den södra delen av Vängsbo by finns ett 12 
ha stort betat skogsområde. Betesmarken är egentligen en mosaik 
av skog, betesvall som läggs om vart 7:e år och mellanliggande 
ljusöppna kantzoner med öppen naturbetesmark. Skogen är en 
blandskog av gran, tall och björk, bitvis så tät att grässvålen 
är upplöst. I buskskiktet finns en- och rosbuskar. 

I de ljusa brynen mellan betesvallarna och skogen är friskäng av 
rödventyp den vanligaste vegetationstypen, även om inslag av 
tuvtåtelfuktäng också förekommer. Här finns några av de vanli-
gare ängsväxterna som t ex ormrot, kattfot, bockrot och liten 
blåklocka. Per Önnerstam berättar att platsen har en historia 
som fäbod och att marken varit betesmark under en mycket lång 
tid och med obruten kontinuitet. Hela området är välhävdat genom 
bete med fjällkor, 18 st vid inventeringstillfället. Marken har 
aldrig gödslats och ingreppen begränsar sig till en telefonled-
ning som passerar de centrala delarna. 

Värdeomdöme 

Betesområdet vid Jon-Ers har ett högt värde genom sin storlek, 
den kontinuerliga hävden och det goda hävdtillståndet. Det som 
begränsar värdet är de förhållandevis små ytorna genuin ängsmark 
och den därigenom förhållandevis artfattiga floran. 
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1.9 	ÖSTI 	I1F s Etc> 	 Värdeklass: III 

Ovanåkers församling 

Topo. blad: 15 F SO 

Eko. blad: 1 i 

Brukare/markägare: Privat 

Inventering: Magnus Bergström, 880730 

Beskrivning 

Övre Älmesbo ligger ca 200möhiskogslandskapet, ca 9 km väs-
ter om Edsbyn. Läget är vackert i sluttningen mot Älmessjön. Här 
finns en hagmark belägen på morän. Huvudintrycket är öppet men i 
de norra delarna finns ett trädskikt med gran, tall och björk. I 
hagen växer också några enar. Stagghed dominerar växttäcket men 
mindre inslag av friskäng av rödventyp finns också. Floran har 
de för denna magra gräsmarkstyp vanligaste arterna, där bl a 
stagg, ormrot, bockrot, ögontröst och liten blåklocka är karak-
täristiska inslag. 

Ursprungligen var platsen fäbod och i anslutning till betesmar-
ken är den genuina bebyggelsen förhållandevis välbevarad, med 
bland annat lador och härbren. Delar av hagen omges av trägärds-
gård. Vid inventeringstillfället var marken måttligt hävdad av 
ett 40-tal får. Marken ger ett intryck av att ha varit kon-
tinuerligt hävdad och har inga spår av gödsling eller andra 
störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Betesmarken i Övre Älmesbo har sitt främsta värde i den långvar-
iga störningsfria hävdkontinuiteten som resulterat i en repre-
sentativ ängsvegetation. Till det höga värdet bidrar också de 
kulturhistoriska lämningarna och den vackra landskapsbilden. 
Värdet begränsas något av den förhållandevis artfattiga floran. 
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ILO 	 Värdeklass: III 

Ovanåkers församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 G SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,8 ha 

Eko. blad: 1 b 

Brukare/markägare: Staffan Iljasgård 

Inventering: Magnus Bergström, 880817 
LIS 

U7 
o 

Iljas är en av gårdarna i den södra delen av Vängsbo by, ca 2 km 
nordost om Ovanåkers kyrka. Byn, som är en del av Voxnans od-
lingslandskap, ligger invid sjön Vägnan i ett småbrutet och om-
växlande skogs- och kulturlandskap. Till gården Iljas hör en öp- 

Hagen vid Iljas (120) ligger i en storblockig moränsluttning. 
Foto: Magnus Bergström 
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pen hagmark, belägen på stor- och rikblockig morän, och fördelad 
på två mindre likartade områden. Vegetationen domineras helt av 
en gräshed av rödventyp, med ett stort inslag av ris och gräs. 

Även om huvudintrycket är öppet finns några enstaka granar och 
spridda en- och rosbuskar. Floran i övrigt innehåller bl a katt-
fot, ormrot, ängsvädd, stagg och ögontröst. De kulturhistoriska 
spåren inskränker sig till en ängslada. Marken ger ett intryck 
av att ha en långvarig kontinuitet som fodermark. Den var vid 
inventeringstillfället måttligt - väl hävdad genom bete och hade 
inga spår av gödselpåverkan eller andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen vid Iljas har ett högt bevarandevärde som ett representa-
tivt exempel för vegetationstypen gräshed av rödventyp. Till 
värdet bidrar också den långa hävdkontinuiteten, störningsfrihe-
ten och det till stora delar goda hävdtillståndet. 

Värdeklass: III 

Voxna församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 F SO 	 Naturtyp/-er - areal: 

Eko. blad: 1 g 
	 Hackslått - 0,3 ha 

Brukare/markägare: Göran Mattson 

Inventering: Magnus Bergström, 880731 

Beskrivning 

I skogslandskapet 1 km nordväst om Voxna kapell ligger en ensam-
gård med en 0,3 ha stor rest av den forna hackslåttmarken. Ängen 
ligger på morän och saknar helt träd och högre buskar. Marken 
intas av en staggdominerad hedvegetation med ett stort inslag av 
ljung och olika bärris. Av ängsväxter finns blåsuga, ängsnejli-
ka, kattfot, fjälltimotej, ormrot och stagg. Dessutom fanns un-
der inventeringsåret också några exemplar av gul vaxskivling. 

Göran Matsson berättar att marken har lång kontinuitet som slåt-
termark. Själv har han slagit ängen omsorgsfullt med lie varje 

1 2 1 'VOX NA. 
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år sedan 1930-talet. Även tidigare var marken hackslått. Det nu-
varande hävdtillståndet är gott och ingreppen inskränker sig 
till ett antal märkliga trägrenar som spridits ut som "prydnad" 
i ängen. 

Värdeomdöme 

Ängen i Voxna har ett högt bevarandevärde genom sin långa obrut-
na slåtterkontinuitet, artrika ängsflora och goda hävdtillstånd. 
Värdet begränsas främst av den ringa storleken. 

ra.A.E3xxx,x)xurg 	 Värdeklass: I 

Alfta församling 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 1 d 

Brukare/markägare: Henry Hed och Jonny Ahlström / Kyrkan 

Inventering: Jonas Lundin, Peter Ståhl, 890721 

Beskrivning 

Näsudden är en ensamliggande gård på Prästnäsets östligaste udde 
i Norrsjön (Voxnan), mellan Alfta och Runemo. Gårdens strandnära 
flacka sedimentmarker har genom århundraden av oavbruten slåt-
ter- och beteshävd utvecklats till en vidsträckt och vacker söt-
vattenstrandäng, knappt 5 ha stor. 

Strandängen är helt öppen och intas av fuktängar av gräs-/låg-
starrtyp och, närmare vattenlinjen, en fuktäng av högstarrtyp. 
Denna förekommer ofta i mosaik med en mycket välutvecklad kort-
skottsvegetation (ävjebroddsvegetation). Mellan ruggar av be-
testuktad blåsstarr växer krypven och äkta förgätmigej i stora 
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Näsudden (122) är länets mest värdefulla sötvattensstrandäng. 
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mängder. Karaktärsarter är pilörter - bitterpilört och trampört 
- samt de hotade ävjepilört och rosenpilört, den senare på sin 
enda kända växtplats i Gävleborgs län. Här finns också gulkavle, 
nålsäv, fyrling och strandranunkel. Här och var hittar man nord-
slamkrypa och ävjebrodd. 

Strandängen har sannolikt slagits och i senare tid betats under 
mycket lång tid, sannolikt sedan medeltiden. Gårdsmiljön är ål-
derdomlig och betesmarken är hägnad mot den omgivande skogen med 
trägärdsgård. Hävden sker genom bete med arbetshäst och kor. He-
la området är välhävdat. Området är fritt från nämnvärd gödsel-
påverkan och andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Den vidsträckta strandängen vid Näsudden är såväl vad gäller 
storlek, biologiskt innehåll som hävdtillstånd den mest värde-
fulla sötvattenstrandängen i länet. Den i landet sällsynta äv-
jebroddsvegetationen är här ovanligt välutvecklad och artrik. 
Strandängen har dessutom ett högt raritetsvärde som växtplats 
för rosenpilört, ävjepilört och slamkrypor. Områdets frihet från 
störande ingrepp samt de stora skönhetsvärdena bidrar också till 
att området givits högsta värdeklass. 

1113 	C>I_1--C>1._.g3 

Alfta församling 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 1 d 

Brukare/markägare: 011e Jonsson 

Inventering: Jonas Lundin, 890831 

Värdeklass: I 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 2,1 ha 

Beskrivning 

01-01s är en av de större gårdarna i Runemo, vackert belägen på 
en höjd vid Norrsjöns (del av Voxnan) södra strand. Till gården 
hör en drygt 2 ha stor öppen betad sötvattenstrandäng. 
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I vattenlinjen finns en välutvecklad kortskottsvegetation som 
fortsätter en bit upp på något fastare mark, där den övergår i 
en mosaik med en fuktäng av högstarrtyp. Dessutom förekommer en 
fuktäng av tuvtåteltyp, framför allt i ett för länge sedan ut-
dikat våtare parti centralt i området, samt en fuktäng av 
gräs-/lågstarrtyp. 

Något egentligt trädskikt saknas, så när som på ett ex vardera 
av gran, björk och sälg. Ett buskskikt av viden finns i de 
centrala delarna. Kortskottsvegetationen är påfallande artrik 
med flera av de exklusivare arterna. Bl a förekommer de hotade 
ävjepilört och nordslamkrypa. Dessutom finns fyrling, nålsäv, 
strandranunkel och ävjebrodd. 

Gården har anor från 1400-talet och nuvarande brukare är den 
17:e generationen av samma släkt på gården. Gårdsmiljön är ge-
nuin och vacker. Strandängens kontinuitet som fodermark sträcker 
sig minst 600 år tillbaka. Hagen är välhävdad och betades vid 
inventeringstillfället av ett sto med föl och 7 tjurkalvar. Mar-
ken saknar spår av konstgödsel. Som enda ingrepp noterades det 
gamla diket i områdets centrala del. 

Värdeomdöme 

01-01s strandäng är ett representativt exempel för naturtypen 
sötvattenstrandäng. Den långa kontinuiteten, förekomsten av 
flera av de ovanligare kortskottsväxterna, det nuvarande goda 
hävdtillståndet samt de stora skönhetsvärdena bidrar till att 
området placerats i högsta värdeklass. 

Välhävdad fuktängsvegetation vid 01-01s (123) 
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Värdeklass: II 

Alfta församling 
	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 G SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 3,0 ha 

Eko. blad: 1 d 

Brukare/markägare: Gunnar Olsson 

Inventering: Magnus Bergström, 880803 

/' 

Beskrivning 

Vid Norrsjöns södra strand, strax väster om Runemo ligger går-
den Västgårds. De strandnära markerna här utgörs av en 3 ha stor 
sötvattenstrandäng. I de lite fastare delarna av denna finns ett 

Inventeringsåret var Västgårds (124) strandängar svagt hävdade. 
Foto: Magnus Bergström 

1 2 4 NT.-26Å.S GÅRE, 
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glest skikt av tall, gran, björk och sälg. Vegetationen i övrigt 
är fuktängar av tuvtåtel-, högstarr- och fräken-starrtyp. Vid 
vattenlinjen finns en relativt välutvecklad ävjebroddsvegetation 
med bla strandranunkel, nålsäv, ävjebrodd, nordslamkrypa och 
tretalig slamkrypa. 

Enligt brukaren har marken "alltid" betats. Inventeringsåret be-
tades området av 6 sinkor med måttlig intensitet. Området är 
fritt från påverkan av konstgödsel och andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Strandängen vid Västgårds har ett mycket högt värde genom sin 
storlek, den kontinuerliga hävden och den relativt välutvecklade 
ävjebroddsvegetationen. Intrycket begränsas främst av att hävd-
intensiteten varit för svag på senare år. 

12-5 

Alfta församling 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 0 a 

Brukare/markägare: Ture Sundvall 

Inventering: Jonas Lundin, 900626 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Annan träd- och busk- 2,5 ha 
bärande hagmark 
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Beskrivning 

Fälta är en av gårdarna i byn Ämnebo, mellan Ovanåker och Eds-
byn. Här, i den södra utkanten av Voxnans dalgång, är landskapet 
småbrutet och växlar ofta mellan skog och öppet odlingslandskap. 
Vid gården finns en 2,5 ha stor annan träd- och buskbärande hag-
mark. Den har genom några år av svag hävd fått ett bitvis tätt 
trädskikt av framförallt gran. I buskskiktet finns gott om enar, 
ros- och videbuskar. Marken intas till övervägande del av en 
friskäng av rödventyp. Här växer bl a låsbräken, stagg och orm-
rot. Den intilliggande gården ger ett genuint och välbevarat in-
tryck. I hagmarken saknas dock kulturhistoriska spår. 
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Vid inventeringstillfället betades marken av ett 10-tal ungnöt. 
Betestrycket var måttligt men brukaren planerade att dels gallra 
granbeståndet dels intensifiera beteshävden. På några mindre 
fläckar finns en viss gödselpåverkan. 

Värdeomdöme 

Fältas träd- och buskbärande hagmark har ett högt bevarandev:ärde 
genom sin kontinuerliga hävdhistoria i kombination med vissa 
floravärden, anknytningen till den gamla gårdsmiljön och de goda 
möjligheter som finns restaurera hagen. Värdet begränsas av göd-
selpåverkan och den tidigare svaga hävden som medfört att områ-
det förvuxit något. 

12  ES  21.EZNIU11.11.5.3 

Alfta församling 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 0 c, d 

Brukare/markägare: Rune Arnells 

Inventering: Jonas Lundin, 890831  

UM  5805 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 1,0 ha 

Beskrivning 

Arnells är en som åretrunt-boställe övergiven gård belägen strax 
väster om Voxnans inlopp i Norrsjön. Gården omges dock av bru-
kade marker med bl a ett strandnära betesområde. Detta utgörs av 
plöjda betesvallar, en öppen gödslad hagmark och som intressan-
taste inslag, en remsa välhävdad sötvattenstrandäng, ca 1 ha 
stor, närmast vattenlinjen. Här finner man en välutvecklad äv-
jebroddsvegetation med bl a ävjepilört, fyrling, strandranunkel, 
nålsäv och ävjebrodd. Kortskottsvegetationen förekommer i mosaik 
med en fuktäng av högstarrtyp. Området saknar kulturhistoriska 
spår. 

Marken hävdades vid inventeringstillfället väl genom bete med 
ungdjur, och har sannolikt varit i hävd både länge och kon-
tinuerligt. Genom området passerar en större kraftledning. 
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Värdeomdöme 

Arnells välhävdade strandäng har stora floravärden genom den 
välutvecklade ävjebroddsvegetationen. Trots att området är både 
litet och stört av kraftledning och konstgödsel har det dock en 
stor biologisk betydelse som en del i serien av Voxnans sötvat-
tenstrandängar. 

1277 	Cr  Ft Ft  S 45 c> rtr> 	 Värdeklass: III 

Alfta församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 G SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 0,7 ha 

Eko. blad: 0 c, d 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Jonas Lundin, 890831 

Beskrivning 

Området är en del av ett större åker-/betesområde på Voxnans 
sydsida omedelbart nordost om Alfta samhälle. Den intressanta 
delen är en 0,7 ha stor betad sötvattenstrandäng. I vattenlinjen 
finns en mosaik av dels fuktäng av högstarrtyp dels kortskotts-
vegetation. På fastare mark vidtar en fuktäng av tuvtåteltyp. I 
området finns några enstaka björkar samt sälg- och olvonbuskar. 

Kortskottsvegetationen är välutvecklad med bl a ävjepilört, fyr-
ling, strandranunkel, nålsäv och ävjebrodd. I området finns en 
ängslada som fungerar som skydd för de ungtjurar som invente-
ringsåret betade området. Strandängen är välhävdad och ger ett 
intryck av att ha fungerat som fodermark kontinuerligt och 
länge. Av ingrepp finns en marginell kvävepåverkan från den om-
givande åkermarken samt en kraftledning som genomkorsar området. 
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Strandängen vid Norrsjöjorden (127) är trots att den är smal av 
stort biologiskt intresse. 

Värdeomdöme 

Strandängen vid Norrsjöjorden har ett högt värde som ett för na-
turtypen sötvattenstrandängar representativt exempel i god hävd 
och med lång kontinuitet som fodermark. Förekomsten av ävje-
broddsvegetation med bl a den hotade ävjepilörten förhöjer 
värdet. Intrycket hålls dock nere något av att området är rela-
tivt litet och stört av kraftledningen. 

1.2k3 	143EMPLANN7g3 	 Värdeklass: II 

Ovanåkers församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 0 b 

Brukare/markägare: Göte Jonsson 

Inventering: Jonas Lundin, 890710 

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Annan träd- och busk- 0,9 ha 

bärande hagmark 
:2 Öppen hagmark 	- 0,8 ha 

1,7 ha 

Beskrivning 

Nymans är en gård i Böle, ca 1 km sydost om Ovanl'kers kyrka. 
Landskapet är här en vacker mosaik av åkrar, betesmarker och 
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De torra, steniga och artrika backarna vid Nymans i Böle (128), 
strax före betespåsläppet 1989. 
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gårdsmiljöer. Odlingsmarken inramas i sydväst av skog. Till går-
den hör några naturbetesmarker fördelade på 0,9 ha annan träd-
och buskbärande hagmark och 0,8 ha öppen hagmark. Torra och fri-
ska ängstyper dominerar vegetationen med en friskäng av rödven-
typ som den areellt mest vanliga. Kring blottade hällar finns 
torräng av fårsvingeltyp. Betesmarkerna är sammantaget mycket 
artrika med en lång rad hävdgynnade växter. Bl a finns låsbrä-
ken, vårfingerört, rödkämpar, pillerstarr, ängsnejlika, fjäll-
timotej, rödklint, kattfot, stagg och ormrot. 

Gårdsmiljön är genuin och spridda i markerna finns också od-
lingsrösen och husgrunder. Fägatan används fortfarande, i sitt 
ursprungliga läge och som en förbindelse mellan två hagar, och 
kring delar av betesmarken finns ännu trägärdsgården kvar. Göte 
Jonsson hävdar hagarna genom sent påsläpp av ungnöt. Vid in-
venteringstillfället var marken måttligt hävdad. Förutom några 
fläckar av kvävepåverkan saknas störande ingrepp i området. 

Värdeomdöme 

Nymans i Böle är en gård med stora helhetsvärden. Den ålderdom-
liga och kulturhistoriskt rika miljön ger i kombination med de 
artrika, kontinuerligt hävdade fodermarkerna och den vackra 
landskapsbilden området ett mycket högt bevarandevärde. Intryc-
ket begränsas endast något av den fläckvisa gödselpåverkan. 

AL 2 9 	RA:3KM: g3 

Ovanåkers församling 

Topo. blad: 15 G SV 

Eko. blad: 0 d 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Jonas Lundin, 890908  

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 0,5 ha 
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Raskes ligger vid Voxnans södra strand, ca 4 km sydost om Rune-
mo. Här är de öppna markerna relativt små och avbryts ofta av 
skogspartier. Till gården hör en kultiverad betesmark som när-
mast Voxnan övergår i en opåverkad del med ett aysnitt annan 
träd- och buskbärande hagmark och, närmast vattenlinjen, en söt-
vattenstrandäng. De opåverkade delarna är tillsammans ca 0,5 ha 
stora. På fastmarken finns ett glest trädskikt av tall och 
björk. Buskskiktet innehåller ros-, sälg- och klibbalbuskar. 

Fältskiktet består vid vattenlinjen av en mosaik av fuktäng av 
högstarrtyp och kortskottsvegetation. Den senare innehåller för-
utom den hotade ävjepilörten också nålsäv, fyrling, strandranun-
kel, slamkrypor och ävjebrodd. Den fastare marken intas av en 
friskäng av rödventyp med bl a stagg, ormrot, backruta och ängs-
vädd. Vid inventeringstillfället betades området av två hästar. 
Marken är överallt välhävdad. I den ena kanten finns ett nygrävt 
större dike. I övrigt saknas störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Strandängen vid Raskes har ett högt värde genom sin välutveck-
lade ävjebroddsvegetation. Trots den ringa arealen representerar 
området väl naturtypen sötvattenstrandäng. Intrycket dras ner av 
diket i områdets utkant samt att de av konstgödsel opåverkade 
delarna är små. 

1210 11.11LNGI3C) 
	

Värdeklass: III 

Ovanåkers församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 F SO 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,3 ha 

Eko. blad: 0 j 

Brukare/markägare: Jönsegård 

Inventering: Magnus Bergström, 880803 
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Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 28 
 
b 

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 0,4 ha 
:2 Hackslått 	- 0,3 ha 
:3 Artrik åker 	- 2,1 ha 

2,8 ha 

Beskrivning 

Långbo är en fd fäbodvall i skogslandskapet ca 8 km sydväst om 
Edsbyn. Vallen ligger i en sydvänd sluttning norr om Långbotjär-
nen. Ovanför vallstugorna finns en ännu hävdad hackslått, 0,3 ha 
stor. Marken här intas helt av en gräshed av staggtyp, dock med 
ett ovanligt stort inslag av käringtand. Med undantag av en en-
sam rönn saknas såväl träd- som buskar. Floran i övrigt inne-
håller de vanligaste ängsväxterna som t ex ängsnejlika, stagg, 
ormrot och prästkrage. En trägärdsgård finns i ängens norra ut-
kant. 

Vid inventeringstillfället berättade markägaren att han planer-
ade reparationer av de ålderdomliga byggnaderna och röjnings-
insatser i de omgivande markerna. Ängen har hävdats väl genom 
kontinuerlig lieslåtter sedan 1940-talet, då den traditionella 
fäboddriften upphörde. Marken är fri från såväl gödselpåverkan 
som andra mer störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten vid Långbo har sitt främsta värde i det goda hävd-
tillståndet. Ängen är också genom sitt läge, biologiska innehåll 
och störningsfrihet en god representant för naturtypen hackslått 
i denna del av länet. Värdet begränsas av den ringa storleken 
och den relativt artfattiga floran. 

1 21 1 .f.;  IC  ALE rJ 

Alfta församling 

Topo. blad: 14 G NV 

Eko. blad 	0 j 

Brukare/markägare: Fam. Olander 

Inventering: Jonas Lundin, 880825 
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Beskrivning 

Skalen är en ensamgård i skogslandskapet, ca 1 mil söder om Eds-
byn - vackert belägen vid en sjö med samma namn som gården. För-
utom extensivt brukade åkrar finns en mosaik av hackslåttytor, 
en mindre, nyrestaurerad hagmark och artrika slåtter-/betesval-
lar, plöjda senast på 1940-talet. Den dominerande vegetationsty- 

Landskapet vid Skalen (131) är en vacker mosaik av artrika slåt-
tervallar, hackslåttytor och betesbackar. 
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pen är friskäng av rödventyp, men både torrare och fuktigare ty-
per förekommer marginellt (fårsvingelvariant av rödven-gräshed 
och tuvtåtelfuktäng). 

Betesmarkerna är vanligen öppna, så när som på spridda buskar av 
en och svartvide. Några holmar med björk, asp och gran finns 
dock spridda i betesmarken liksom enstaka rönnar och sälgar.. 
Floran i övrigt är mycket artrik med en mängd hotade, sällsynta 
och ovanliga arter. Bl a förekommer de hotade höstlåsbräken och 
fältgentiana samt darrgräs på en av sina få lokaler i Hälsinb-
land. Dessutom finns vanligt låsbräken, vårfingerört, grönkulla, 
rödkämpar, pillerstarr, stagg, bockrot och ormrot. 

Gården var ursprungligen en fäbod, med anor från 1600-talet. 
Husgrunder och odlingsrösen minner om den tiden. Genom familjen 
Olanders stora botaniska intresse vårdas ängsmarken väl genom 
slåtter med lie och slåtterbalk. De gamla vallarna betades under 
inventeringsåret med måttlig intensitet av 1 häst, 15 tackor och 
15 lamm. De botaniskt intressanta markslagen har ingen gödselpå-
verkan och hela området är fritt från övriga störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Skalen har sina främsta värden i den stora artrikedomen och 
förekomsten av den hotade höstlåsbräken. Till det mycket höga 
värdet bidrar också den mångformiga hävden, det i slåttermarken 
goda hävdtillståndet och den vackra landskapsbilden. Intrycket 
begränsas endast något av den lite siTaga hävden av de artrika 
betesvallarna. 

1. 23 12 	II 01...1\41.1". m 

Alfta församling 

Topo. blad: 14 G NV 

Eko. blad: 9 a 

Brukare/markägare: 

Inventering: Jonas 
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Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 7,0 ha 
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Ä 

Vid Holmen (132) betas 7 ha sötvattenstrandängar och strandnära 
fas tmarker. 

Beskrivning 

Holmen är en av tre gårdar som tillsammans bildar ett litet od-
lingslandskap, strax norr om sjön Mållången i Alfta församlings 
södra skogsbygder. Gården ligger på en holme som omflyts dels av 
Flaxnans dels av en mindre, övertvärande bäcks vatten. Förutom 
ån omges platsen av åkrar och skog. Objektet är åns och bäckens 
betade strandängar och strandnära fastmarker. Dessa är vanligen 
öppna men ett par dungar med björk och tall finns i den norra 
delen. Ett glest skikt av en, viden och tallbuskar är spritt 
över de fastare delarna av strandängarna. Vegetationen är tyd-
ligt zonerad med kortskottsvegetation och fuktäng av högstarrtyp 
närmast vattenlinjen. På fastare mark vidtar stagghed och mindre 
inslag av gräshed av rödventyp. 

Floran är rik på hävdgynnade arter. Kortskottsvegetationen inne-
håller bl a strandranunkel och nålsäv. I stagg- och rödvenhedar-
na finns bl a låsbräken, dvärglummer, slåtterblomma, rödkämpar, 
fjälltimotej, pillerstarr, fläckigt nyckelblomster, stagg och 
ormrot. Utöver de stigar djuren trampat upp finns inga spår från 
äldre tiders betes- eller slåtterbruk. Strandängarna har dock 
hävdats mycket länge - tidigare med slåtter nu genom bete med 
får och ibland också röjning av videbuskar. Hävdintensiteten var 
vid inventeringstillfället god till måttlig. De delar av betes-
marken som vetter mot åkermark är i kanterna något påverkade av 
utläckande kväve. I övrigt saknas mer störande ingrepp. 
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Värdeomdöme 

Strandängarna vid Holmen har ett mycket högt bevarandevärde ge-
nom sin storlek och rikedom på hävdformade vegetationstyper och 
hävdgynnade växter. Området är en bra representant för en syd-
norrländsk betad sötvattenstrandäng med lång hävdkontinuitet. 
Intrycket dras ner något av den fläckvisa gödselpåverkan och den 
delvis svaga hävdintensiteten. 

133 FIE.13 

Alfta församling 

Topo. blad: 14 G NV 

Eko. blad: 9 a 

Brukare/markägare: Privat 

Inventering: Jonas Lundin,  

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Annan träd- och busk-

bärande hagmark 
:2 Björkhage 

880825, 890607  

- 0,9 ha 
- 0,6 ha 

1,5 ha 
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Beskrivning 

Frankes är en av tre gårdar i ett litet jordbruksområde kring ån 
Flaxnan i skogslandskapet ca 15 km sydväst om Alfta. Till gården 
hör ett betesområde som bl a innehåller dels en enbuskrik hag-
mark dels ett aysnitt björkhage. De båda delobjekten är förbund-
na med varandra genom ett stycke kultiverad betesmark. I den 
öppnare marken dominerar stagghed. Här finns också en svår-
placerad fuktäng med älgört, högstarrarter och trådtåg blad ka-
raktärsarterna. I björkhagen är friskäng av skogsnävatyp den 
förhärskande vegetationstypen. 

I den öppnare delen finns förutom enbuskar också viden och 
spridda tallar, björkar och granar. Här är ändå artrikedomen 
stor med bl a låsbräken, dvärglummer, blåsuga, slåtterblomma, 
stagg och ormrot. Björkhagen har ett ganska tätt trädskikt med 
förutom björk också asp, gran och tall. Genom den sämre ljus-
situationen är grässvålen här artfattigare. Blåsuga, stagg och 
ormrot noterades vid inventeringstillfället. Odlingsrösen, en 
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Björkhagen vid Frankes (133). 

ängslada och trägärdsgård finns i björkhagen och hela betesområ-
det ger ett intryck av att ha varit hävdat kontinuerligt och un-
der lång tid. Inventeringsåret betades området med god till 
måttlig intensitet av ca 25 pälsfår. Bortsett från en minimal 
gödselpåverkan från omgivande vallar är området fritt från stör-
ande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Frankes betesmark har ett mycket högt värde som ett för trakten 
representativt exempel på en annan träd- och buskbärande hag-
mark, med norrländskt präglad vegetation. Det goda hävdtillstån-
det, den långa kontinuiteten och den artrika floran bidrar också 
till värdet. Det som begränsar värdet något är att området är 
inklämt mellan omgivande åkermarker och dessutom lätt påverkat 
av gödsel i kanterna. 

Lundin, 890607 

AL 21 41 'VAS 	Ir.  RC;  

Alfta församling 

Topo. blad: 14 G NV 

Eko. blad: 9 b, 9 c 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Jonas  

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark 	- 0,8 ha 
:2 Annan träd- och busk - 0,5 ha 

bärande hagmark 
:3 Artrik åker - 1,5 ha 

2,8 ha 
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Beskrivning 

Vasaberg är mycket vackert beläget i en bergssluttning, ca 9 km 
sydost om Viksjöfors, 310 in ö h och överallt omgivet av skog och 
berg. Platsen är troligen en fd fäbodvall med dels betade vallar 
dels strimmor av öppen opåverkad betesmark och i den södra kan-
ten också ett stycke annan träd- och buskbärande hagmark, med 
ett väl tätt skikt av gran och en. Gårdstunet intas av en frisk-
äng av skogsnävatyp. I de övriga opåverkade markerna är stagghed 
den vanligaste vegetationstypen. Här är floran artrik med flera 
utpräglat norrländska grässvålsarter, som låsbräken, dvärglum-
mer, fjälltimotej, åkerbär och ormrot. 

Vasabergs (134) öppna hagmark. 
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Byggnaderna är i bra och oförvanskat skick. Trägärdsgårdarna un-
derhålls och dessutom finns odlingsrösen, äldre åkerstrukturer 
och husgrunder. Hävden var under inventeringsåret måttlig genom 
bete med 2 tackor och 5 lamm. Troligen har hävden varit lång och 
obruten. Området är fritt från störande påverkan. 

Värdeomdöme 

Vasaberg har ett mycket högt bevarandevärde genom sin kombina-
tion av artrika grässvålar och intressanta kulturhistoriska för-
hållanden. Landskapsbilden och friheten från störande ingrepp 
bidrar också till värdet, som endast begränsas av den ringa 
arealen naturlig fodermark. 

121.5.5 carrtikmmAs 	 Värdeklass: III 

Alfta församling 

Topo. blad: 14 G NV 

Eko. blad: 6 c, 7 c 

Brukare/markägare: Privat 

Inventering: Jonas Lundin, 880811 

urannasberget«: 

1:2 

Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
Annan träd- och busk- 1,0 ha 
bärande hagmark  

Beskrivning 

Grannäs är en gård i Alfta finnskog, ca 20 km söder om Alfta 
tätort. Läget är vackert i en brant sluttning med utsikt över 
sjön Grannäsen. Till platsen hör en betesmark, uppbyggd av en 
svårtolkad mosaik av gamla slåtter-/betesvallar och naturliga 
betesmarker. Den intressantaste delen, en ca 1 ha stor annan 
träd- och buskbärande hagmark, ligger mellan sjön och gården. 
Marken domineras av en friskäng av skogsnävatyp men tuvor av 
stagghed finns också insprängda. 

En stor asp dominerar landskapsbilden men enstaka tallar och 
granar finns också, liksom en och viden i buskskiktet. Fältskik-
tet innehåller förutom de vanligaste gräsmarksarterna också pil- 
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lerstarr, blåsuga och fjälltimotej. Flera stora odlingsrösen 
finns i betesmarken och några äldre åkerstrukturer. Hävden är 
svag - måttlig och skedde vid inventeringstillfället genom bete 
med ett 10-tal får, som även betar den omgivande, tidigare plöj-
da marken. Området saknar gödselpåverkan och andra allvarligare 
ingrepp men ger ändå ett lätt stört intryck. 

Värdeomdöme 

Betesmarken vid Grannäs har ett högt värde som en artrik och än-
nu hävdad naturbetesmark i en del av kommunen som är fattig på 
naturliga fodermarker. Värdet begränsas av det lätt störda hel-
hetsintrycket och den vid inventeringstillfället svaga hävden. 

1. 21 6 	rillix_.r__.A.mcrs switic,..221. 	 Värdeklass: I 

Alfta församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 14 F NO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 2,0 ha 

Eko. blad: 6 j 

Brukare/markägare: Voxnadalens naturskyddsförening / KORSNÄS AB 

Inventering: Jonas Lundin, 880810 

Beskrivning 

Mållångsstuga är en ensamgård i den södra delen av Alfta försam-
ling, mycket vackert belägen på ett näs i sjön Mållången. För-
utom sjön omges gården av skogsmark, odlad mark och hackslått-
marker. Ängsmarken är fördelad på två ytor på vardera sidan om 
den grusväg som leder fram till gården. På den nordöstra sidan 
är en nordligt präglad friskäng av örtrik typ den förhärskande 
vegetationstypen, medan en staggrik tuvtåtelfuktäng intar ängs-
marken på den sydvästra sidan vägen. Spridda i området finns en- 
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Mållångstuga (136).  

staka tallar och björkar samt bitvis väl rikligt med enbuskar. 
Kärlväxtf loran är påfallande artrik med flera intressanta ängs-
växter. Bl a förekommer höstlåsbräken, vanlig låsbräken, vår-
fingerört, backruta, ormrot och luddhavre. En nordlig karaktär 
får ängen dessutom genom förekomst av smörbollar och åkerbär. 
Smörbollarna är särskilt talrika i vägrenarna och är något av en 
karaktärsart för platsen. 

Gården härstammar från en fäbod vars husgrunder finns kvar, del-
vis just i den aktuella ängsmarken. Av andra kulturhistoriskt 
intressanta lämningar finns stensatta hål för hässjestolpar, od-
lingsrösen, ängslador och stengärdsgård. På en av ladorna växer 
rikligt med varglav. Mauritz Olander, som tidigare bott på går-
den, berättar att ängen ursprungligen slogs med lie. Under en 
mellanperiod som ayslutades 1987 betades den dock med får (gam-
malt svenskt allmogefår). Nu sköts den omsorpfullt genom årlig 
slåtter av Voxnadalens naturskyddsförening. Ången saknar helt 
störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Mållångstugas hackslått har högsta bevarandevärde genom sin 
långa kontinuerliga hävd, sin mycket intressanta flora, den 
ovanligt stora arealen ostörd naturlig slåttermark och sitt goda 
nuvarande hävdtillstånd. Förekomsten av höstlåsbräken och smör-
bollar ger objektet också stora raritetsvärden. 
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1 37 /1 /4,121.1,1_..A.NGS Ti..7G"UrI3CIE).A.Ft.N21. Värdeklass: III 

Alfta församling 

Topo. blad: 14 F NO 

Eko. blad: 6 j 

Brukare/markägare: - / KORSNÄS AB 

Inventering: Jonas Lundin, 880810 

Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
Artrik åker - 5,5 ha 

7a-morarna  

Vargatjärnen 
CD 

I 
	

MÅLL ° NGSSTA 

VP 
Mållångsstugubodarna 

Vargatjärnshällarna 

Beskrivning 

Mållångstugubodarna är en fd fäbodvall i skogslandskapet ca 20 
km söder om Edsbyn. Trots att fäboden inte varit i traditionell 
drift på mycket länge finns dock ca 5,5 ha ännu öppen slåtter-
vall kvar, överallt omgiven av skog. Marken är torr - frisk och 
intas av dels en friskäng av rödventyp dels en mindre del får-
svingeltorräng. Trots att marken någon gång för länge sedan 
plöjts är grässvålen artrik med flera intressanta ängsväxter. 
Bland annat finns låsbräken, rödkämpar, backruta, ängsnejlika 
och stagg. 

I utkanterna finns rester av en trägärdsgård. Tre lador finns 
också, den ena vackert klädd med varglav. Sannolikt har marken 
nyttjats för hötäkt i relativt sen tid, men nu saknas hävd helt. 
Förutom ett äldre dike finns inga störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Slåttervallen vid Mållångstugubodarna har ett högt bevarande-
värde genom den artrika ängsfloran, landskapsbilden, ladorna och 
friheten från störande ingrepp. Värdet begränsas dock genom 
frånvaron av hävd. 
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1.21k3 	9OXYLIF011.14:3 	 Värdeklass: I 

Alfta församling 

Topo.blad: 14 G NV 

Eko.blad: 14 G 6j 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/er - areal: 
:1 Björkhage 	 - 1,5 ha 
:2 Öppen hagmark 	- 1,5 ha 
:3 Annan träd- och busk- 2,0 ha 

bärande hagmark 
:4 Hackslått 	 - 1,5 ha 

6,5 ha 

Brukare/markägare: Hans och Karin Ungman 

Inventering: Jonas Lundin, 880712 

Beskrivning 

Tulpans är en av tre gårdar i byn Skålsjön på Alfta finnskog. 
Gården ligger vid en höjd som når 380 m ö h. Inägomarken, ca 11 
ha, utgörs av denna höjd och dess närmaste omgivningar. Den od-
lade marken ger tillsammans med gårdsmiljö, betesmark och hack-
slåtterytor en mycket vacker och ålderdomlig landskapsbild. Allt 
inramas av skogklädda berg. 

De naturliga fodermarkerna består av hackslåttytor, öppen hag-
mark, björkhage och annan träd- och buskbärande hagmark. De van-
ligaste vegetationstyperna i betesmarken är stagg- och ljunghe-
dar men friskängar av rödven- och skogsnävatyp samt fuktängar 
förekommer också. Björk, tall och rönn är de dominerande träsla-
gen i hagarna. Enen är väl spridd i all betesmark. Floran i övr-
igt är påverkad av de utmagrade förhållanden som råder på plat-
sen. Genom att markerna hävdats kontinuerligt, åtminstone sedan 
finnkolonisationen är de ändå påfallande artrika. Bland de in-
tressantaste arterna kan fältgentiana, låsbräken, grönkulla, 
nattviol, fläckigt nyckelblomster, blåsuga, pillerstarr, fjäll-
timotej, stagg, dvärglummer och ormrot nämnas. Flera av de ovan-
ligare ängsväxterna är väl spridda i fodermarkerna. 

Kring en stor del av inägomarken finns trägärdsgårdar kvar och 
en fägata har nyligen restaurerats. 17 större odlingsrösen, var- 
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, 	,- 	 A :4,•  

Tulpans (138) har en rik mångfald av natur- och vegetationsty-
per, en intressant flora och stora kulturhistoriska värden. 

Tulpans (138) betesmarker hävdas genom fårbete. 
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av vissa är mycket stora, finns spridda över inägomarken. Gården 
har varit brukad i två-säde och spår efter flera olika odlings-
skeden kan urskiljas. Byggnaderna är i stort väl underhållna - 
några med hela spåntak. 

Fodermarkerna är måttligt till väl hävdade genom bete med får. 
En fd hästhage, som på senare år endast hävdats genom röjning, 
har nyligen restaurerats och iordningställts för fårbete. Väg-
kanter och ytor kring några av odlingsrösena hackslås. Hackslåt-
ter på flera av gårdens åkerrenar återupptogs 1991. Åkerbruket 
är förhållandevis extensivt, med odling av vall, potatis och säd 
för eget brödbak. Med undantag av ett relativt nygrävt dike i en 
av hagmarkerna är området fritt från störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Tulpans har högsta bevarandevärde genom att det är ett av de mer 
mångformiga objekten i länet, såväl vad gäller hävdformer, na-
tur- och vegetationstyper som kulturhistoriska spår. Fodermark-
ernas långa kontinuitet, artrikedom och frihet från allvarligare 
störande ingrepp bidrar också till värdet. Gårdens stora hel-
hetsvärden torde ha få motsvarigheter i såväl länet som landet. 

1219 	FrII.Ancf.3x3c> 	 Värdeklass: III 

Alfta församling 

Topo. blad: 14 F NO 

Eko. blad: 6 j 

Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Annan träd- och busk - 1,0 ha 

bärande hagmark 
:2 Artrik åker 	 - 1,0 ha 

2,0 ha 
Brukare/markägare: - / STORA Skog AB 

Inventering: Jonas Lundin, 880708 

Flätsbo är en fd fäbodvall vid sjön Fläten i skogslandskapet ca 
30 km söder om Edsbyn. Idag används vare sig mark eller byggna-
der men fodermarkerna har ännu mycket kvar av sina forna värden. 
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Dels finns ca 1 ha annan träd- och buskbärande hagmark dels 1 ha 
artrik slåttervall. Den förra marken intas helt av en ljunghed 
med ett glest skikt av småtallar och enbuskar. I fältskiktet 
finns bl a rödkämpar, stagg, ängsnejlika och liten blåklocka. 

Slåttervallen är belägen på en sandavlagring med tunt humustäc-
ke. Här finns främst en friskäng av rödventyp men också inslag 
av fårsvingeltorräng. Trots den tidigare upplöjningen är floran 
artrik med bl a rödkämpar, kattfot, låsbräken och ängsnejlika. 
Kring stora delar av området finns trägärdsgården kvar. Påfall-
ande mycket fjärilar (blå- och guldvingar samt Erebia-arter) 
flög över ängsmarken vid inventeringstillfället. I den oplöjda 
delen finns odlingsrösen och husgrunder. En timrad ängslada och 
ett fähus är relativt välbevarade minnen från fäbodepoken. Dess-
utom finns något som ev varit en skogsarbetarbarack i senare 
tid. Marken har varit utan hävd på senare år men genomröjdes av 
skogsvårdsstyrelsen 1987. Spår av konstgödsel saknas, däremot 
finns i vissa delar gott om timotej som troligen indikerar att 
vallen någon gång besåtts med höfrö. 

Värdeomdöme 

Fodermarken vid Flätsbo utgör ett värdefullt avbrott i skogs-
landskapet. Den har ett högt värde genom sin ännu artrika flora, 
de kulturhistoriska lämningarna och friheten från störningar. 
Värdet begränsas främst av att hävden nu ligger nere. 

F1ätsbo (139). 
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LJUSDALS KOMMUN 

FAKTARUTA 

Antal 	Areal, 
objekt ha 

Klass I 	 2 	6,3 
II 	 11 	42,5 
III 	 16 	19,4 

	

29 	68,2  

Naturtyper  

Öppen hagmark 	 11 	17,9 
Sötvattenstrandäng 	 5 	13,9 
Björkhage 	 4 	4,8 

	

Annan träd- o buskb. hagmark 3 	4,5 
Betad skog (B) 	 4 	- 

Hackslått 	 8 	4,7 
Annan öppen äng 	 2 	1,8 

Artrik åker 	 6 	20,6 
Kattfot 

Landskap 

Ljusdal, med Ramsjö, Ljusdals, Kårböle, Färila, Hamra, Los och 
Järvsö församlingar, är den areellt sett största kommunen i lä-
net. Höglänta skogs- och myrområden och Ljusnans och Voxnans 
dalgångar präglar landskapsbilden. I de mest storkuperade delar-
na längst i väster finns en flik av norra Norrlands barrskogsom-
råden, region 32 a. Här är berggrunden extremt näringsfattig, 
nederbörden speciellt hög och bergshöjderna tangerar 700 meters-
nivån. Dessa trakter har tidigare knappt varit befolkade och här 
finner man heller inte längre några ängs- eller hagmarker. 

Även området mellan Orsa finnmark och Ljusnandalen är förvånans-
värt fattigt på naturliga fodermarker, med stora "vita fläckar" 
på kartan. Dessa delar tillhör den naturgeografiska regionen 
30 a, och har genom sin dominans av magra moränmarker och en re-
lativt kort vegetationsperiod koloniserats i relativt sen tid. 
Bättre förutsättningar för uppodling finns i de större odlings-
landskapen kring Ljusnan och de stora sjösystemen norr om Ljus-
dal. Här återfinner man också huvuddelen av kommunens kvarvaran-
de ängs- och hagmarker. Dessa kommundelar sammanfaller med den 
naturgeografiska regionen 28 b, det sydligt boreala kuperade om-
rådet innanför Hälsingekusten. 

Naturtyper, vegetation och flora 

De öppna hagmarkerna är såväl antals- som arealmässigt den van-
ligaste typen av naturlig fodermark i kommunen. Sötvattenstrand-
ängar är en annan väl representerad naturtyp. Särskilt intres- 



Teckenförklaring 

• Klass I 

O Klass II 

O Klass Ill 

65 Objektnr. 

10 km  

LJUSDALS kommun 268 

1927 1990 

Aker  13 354 9 268 
Naturbetesmark 3 131 41,1 
Betad skog 534 - 
Äng 3 387 6,5 

sant är att 4 av länets 7 kända skogsbeten med frigående djurbe-
sättningar ligger inom Ljusdals kommun. Värt att notera är också 
att den enda kända flottängen liksom den enda kända slåtterhäv-
dade sötvattenstrandängen ligger inom Ljusdals gränser. Vegeta-
tionen bjuder inte på några större överraskningar även om ett 
förhållandevis stort antal vegetationstyper finns represente-
rade. Stagghedar och friskängar av rödven- och skogsnävatyp är 
de mest vanliga. Några karaktärsarter i kommunens naturliga fo-
dermarker är kattfot, fjälltimotej, fläckigt nyckelblomster och 
på lite bättre marker också fältgentiana, låsbräken och brud-
sporre. 

Kartan visar ängs- och hagmarker i Ljusdals kommun, med symboler 
för de olika värdeklasserna. 



Nr Objektnamn, 
Församling 
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Naturtyp Areal 
ha 

Klass 

LJUSDALS 

Hävd 	NOLA 

kommun 

Koordinater 
x 	Y 

140 Norrgården, Hackslått 1,0 I S,B x 690795 	149590 
Ramsjö Öppen hagmark 3,3 

141 Remman, 
Ljusdal 

Annan öppen äng 1,5 II S x 688665 	151605 

142 Lyckan, Björkhage 0,8 III B 688390 	149885 
Ramsjö Öppen hagmark 0,2 

143 Bäckeskogs- Hackslått 0,3 II S x 687930 	149820 
vallen, 
Ljusdal 

Flottäng 0,3 

144 Bäckan, Hackslått 1,3 II S x 687625 	150200 
Ljusdal Artrik åker 1,5 

145 Venåsvallen, 
Ljusdal 

Öppen hagmark 
Betad skog 

1,3 III B 686705 	151505 

146 Lönns, Öppen hagmark 1,0 II B 686470 	148950 
Färila Artrik åker 6,5 

147 Sörigården, Öppen hagmark 1,5 II B 686440 150535 
Ljusdal Artrik åker 6,5 

148 Torkelsbo fb Öppen hagmark 0,7 III B x 686420 	151675 
Ljusdal Artrik åker 0,6 

Betad skog 

149 Björsjö, 
Färila 

Hackslått 0,3 III 686390 	158980 

150 Holänna, 
Ljusdal 

Hackslått 0,3 III 686150 	152350 

151 Horneån, 
Ljusdal 

Sötvatten- 
strandäng 

3,5 II B 685785 	151390 

152 Vikarsjön, 
Ljusdal 

Sötvatten- 
strandäng 

1,3 III 685695 	151280 

153 Gårdsjötorp, Hackslått 1,0 II S 685560 148805 
Färila Artrik åker 2,0 

154 Boda, 
Ljusdal 

Hackslått 0,2 III 685480 	151645 

155 01-Pers, 
Färila 

Sötvatten- 
strandäng 

3,3 II B x 685345 	150655 

156 Björkhaga, 
Färila 

Björkhage 1,0 III B 685320 	150075 

157 Kallmyr, 
Ljusdal 

Björkhage 2,0 III B 685030 	150885 

158 Sanna, 
Järvsö 

Sötvatten- 
strandäng 

5,0 II S 684185 	151950 

159 Karlsberg, Öppen hagmark 3,5 684130 	146920 
Los Artrik åker 3,5 

160 Myra, 
Järvsö 

Öppen hagmark 2,0 III B x 684050 	151755 



LJUSDALS kommun 270  LJUSDALS kommun 

161 Hamra, 
Hamra 

Annan t. o b. 
hagmark 

0,8 III B 683850 	145795 

162 Klockars, 
Järvsö 

Sötvatten-
strandäng 

0,8 III B 683785 	152390 

Annan t. o b. 
hagmark 

2,5 

163 Nor, 
Järvsö 

Hacks lått 0,3 II S 683770 	152820 

164 Sörby, 
Järvsö 

Björkhage 1,0 III B 683640 	151900 

165 Svedbovallen, 
Järvsö 

Öppen hagmark 
Betad skog 

1,2 III B 683370 	150735 

166 Bäcksveden, 
Hamra 

Öppen hagmark 1,2 III B 683350 	145940 

167 Prästvallen, 
Järvsö 

Öppen hagmark 
Betad skog 

2,0 I B 	x 682960 	151305 

168 Kvarnbergstorp, 
Los  

Annan t. o b. 
hagmark 

1,2 III B 682785 	147055  

Vid Norrgården (140) i Hedsjö underhålls fortfarande de gamla 
trägärdsgårdarna. 
Foto: Stefan Grundström 
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140 mc)~.(1...Å.Furpzurq 	 Värdeklass: 

Ramsjö församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 17 F SO 

Eko. blad: 1 j 

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Hackslått 	- 1,0 ha 
:2 Öppen hagmark - 3,3 ha 

4,3 ha 
Brukare/markägare: Holger Svensson 

Inventering: Stefan Grundström, 870720 

Beskrivning 

Hedsjö är den näst nordligast belägna byn i Hälsingland. Den 
ligger 325 m ö h och bara några kilometer från Medelpadsgränsen. 
Genom utkanten av byns ålderdomliga jordbrukslandskap sträcker 
sig en grusås. En av gårdarna - Norrgården - har bibehållit den 
traditionella jordbruksdriften med hackslåtter på de gårdsnära 
ängsmarkerna, småskaligt åkerbruk och kor som gått på skogsbete 
fram till 1991. Kring gården finns också några öppna hagmarker. 

Hackslåttmarken ligger i anslutning till gården men även åker-
kanter och dikesrenar slås. Ängsmarken intas av fårsvingeltorr-
äng, skogsnävafriskäng och fuktäng av tuvtåteltyp. De gårdsnära 
hagmarkerna är variationsrika med ett flertal hävdformade vege-
tationstyper. Friskäng av rödventyp, gräshed av staggtyp, får-
svingeltorräng, tuvtåtelfuktäng och en artrik svårbestämd fukt-
äng nära lågstarrtypen förekommer. Ängs- och hagmarkerna på går-
den är genom sin stora variation i markslag och vegetationstyper 
påfallande artrika. B1 a förekommer fältgentiana, låsbräken, 
rödkämpar, dvärglummer, backruta, och ängsnejlika. 

Skogen nära gården är intressant genom att den är tydligt be-
tespåverkad. Förutom att den är ljus och öppen innehåller fält-
skiktet också flera utpräglade ängsväxter som stagg, ormrot, 
fjälltimotej och rikligt med den betesgynnade kattfoten. Ljung-
hed är den huvudsakliga vegetationstypen. Runt stora delar av 
inägomarken finns trägärdsgårdar kvar i gott skick. Mot skogen 
leder en fägata. Dessutom finns äldre åkerstrukturer samt lador 
och uthus i gott skick. 
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Norrgården (140). 
Foto: Stefan Grundström 

I dag är Holger Svensson den siste jordbrukaren i byn och drif-
ten sker med hjälp av syskon och barn. Holger brukar även gran-
narnas åkrar. Markerna är välhävdade och fria från såväl konst-
gödselpåverkan som andra allvarligare ingrepp. 

Värdeomdöme 

Jordbrukslandskapet kring Norrgården i Hedsjö är tveklöst ett av 
de mer mångformiga och biologiskt mest innehållsrika i länet. 
Mångformigheten gäller såväl driftsformer som natur- och vegeta-
tionstyper, arter och kulturhistoriska lämningar. Detta bidrar 
tillsammans med störningsfriheten, det goda hävdtillståndet och 
den långa obrutna hävdkontinuiteten till att området är av hög-
sta bevarandevärde. 

41 1 It1UP4k431.24 

Ljusdals församling 

Topo. blad: 16 G NV 

Eko. blad: 7 d 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 30 a 

Naturtyp/-er - areal: 
Annan öppen äng - 1,5 ha 

Brukare/markägare: Ljusdals naturskyddsförening / Jane Walter 
och STORA Skog AB 

Inventering: Stefan Grundström, 870801 
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Beskrivning 

Remman är en sedan länge avfolkad mindre skogsby ca 13 km nord-
ost om Hennan. Trots att hävden legat nere sedan första hälften 
av 1950-talet finns välbevarade rester av den tidigare ängsmar-
ken kvar. Ängsresterna är koncentrerade till en södersluttning, 
kring ett hus som numera fungerar som sommarställe. Ängen är i 
huvudsak öppen, även om enstaka rönnar och någon lönn finns. 
Marken intas av dels en friskäng av skogsnävatyp dels en tuvtå-
telfuktäng. 

Vid inventeringstillfället var vegetationen inte längre i sitt 
välutvecklade hävdformade tillstånd. Inslaget av skogsarter, som 
kruståtel, piprör och högörter, var då stort. Trots detta har 
dock flera intressanta ängsväxter ännu lyckats hålla sig kvar i 
grässvålen. Bl a finns brudsporre, fältgentiana, fläckigt 
nyckelblomster, svartfryle och ormrot. I området finns också od-
lingsrösen och husgrunder som vittnar om äldre tiders markan-
vändning. Sedan mitten av 1950-talet har marken enbart hävdats 
genom röjning av lövsly. 1988 återupptog dock Ljusdals natur-

skyddsförening slåtterarbet-
et. 1991 utfördes också röj-
ningsinsatser och grovslåt-
ter av angränsande tidigare 
ängsmark. Ängen saknar stör-
ande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Ängen vid Remman har ett 
mycket högt värde genom sin 
storlek och artrika ängsflo-
ra. Genom den återupptagna 
hävden kommer värdet på sikt 
att öka. Det som håller in-
trycket nere är att gräs-
svålen i stora delar är 
störd av igenväxningen. 

Fält gentianan blommar i Rem-
mans grässvålar. 
Foto: Stefan Grundström 



Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 0,2 ha 
:2 Björkhage 	- 0,8 ha 
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4: 1"2 M.-MC:KAN 

Ramsjö församling 

Topo. blad: 16 F NO 

Eko. blad: 6 j 

Brukare/markägare: Lars Nordin 

Inventering: Stefan Grundström, 870818 
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Beskrivning 

I Gåda, på sjön Hennans västsida och ca 8 km norr om samhället 
Hennan, finns ett betesområde som består av ett mindre aysnitt 
öppen hagmark och ca 0,8 ha björkhage. Hagmarken tillhör gården 
Lyckan och ligger centralt i byn omgiven av skog och åkermarker. 
Betesmarkens betydelse för landskapsbilden är stor. I den öppna 
hagen finns dels en friskäng av rödventyp dels en tuvtåtelfukt-
äng. Några enar finns spridda och grässvålen är artrik med bl a 
låsbräken, dvärglummer, stagg och ormrot. 

Björkhagen har ett glest trädskikt och bär också ett glest skikt 
av enar. Här är vegetationen en mosaik av rished av blåbär - 
lingontyp och friskäng av rödventyp. Av ängsväxter förekommer 
kattfot, fjälltimotej, stagg och ormrot. Tidigare betades områ-
det av nötkreatur. Efter en kortare period utan hävd återupptogs 
betet 1984, men nu med får. Betestrycket var vid inventerings-
tillfället svagt - måttligt och något bättre i det öppna partiet 
än i björkhagen. Marken har aldrig behandlats med konstgödsel 
och störs endast av landsvägen som genomkorsar området. 

Värdeomdöme 

Hagen i Gåda har ett högt bevarandevärde genom sin artrika flo-
ra, sin betydelse för landskapsbilden och det faktum att ostörda 
naturliga fodermarker är ovanliga i denna del av länet. Värdet 
begränsas av att hävden dels haft ett avbrott dels är för svag. 
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1. 4 3 Elini.0 IK S 1C (20 G S AT.A.I_JL. E 1\T 	Värdeklass: II 

Ljusdal S församling 

Topo. blad: 16 F NO 

Eko. blad: 5 j 

Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Hackslått 	 - 0,3 ha 
:2 Annan öppen äng 	- 0,3 ha  

(Flottäng) 	 0,6 ha 

Brukare/markägare: Maj Johansson / 6 enskilda delägare 

Inventering: Jonas Lundin, 910613 
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Beskrivning 

I Bäckeskogsbergets nordostsluttning, ca 8 km sydost om Hennan 
ligger resterna efter Bäckeskogsvallen. Kring byggnaderna finns, 
trots ett längre kontinuitetsbrott, en artrik grässvål kvar. Den 
utgörs dels av ett aysnitt hackslått men också en restaurerad 
näringsrik sk flottäng i sluttningen nedanför en fäxbyggnad. 
Hackslåtten är öppen och har framför allt en friskäng av skogs-
nävatyp. Små inslag av rishedsvegetation finns också. Detta 0,3 
ha stora ängsavsnitt är säreget genom att det är växtplats för 
inte mindre än 4 av de i länet förekommande låsbräkenarterna. 
Här finns höst-,  rut-,  topp- och vanlig låsbräken med goda före-
komster. Andra ängsväxter är fjälltimotej, stagg och ormrot. 

Flottängen är unik genom att den är den enda kända hävdade ängen 
av denna typ i länet. Marken översilas av rörligt markvatten som 
sprider näringen från det välgödda området nedanför fähuset. Här 
är vegetationstypen en fuktäng av högörttyp med älgört, revsmör-
blomma, hundkex och ängssyra bland karaktärsarterna. De byggna-
der som ännu är kvar på vallen (bl a lada, fähus och bostuga) är 
i bra skick. Några odlingsrösen finns också spridda i vallområ-
det. Maj Johansson berättar att fäboden med säkerhet fanns 1762 
och att den troligen anlades ännu tidigare. Efter en lång tid 
utan hävd beslöt de 6 delägarna att restaurera Bäckeskogsvallen. 
Skogen avverkades i de delar som tidigare varit öppna. Nu har 
också slåtter återupptagits i de botaniskt intressanta avsnit-
ten. Eventuellt kommer också betesdjur till Bäckeskogsvallen. 
Marken har aldrig konstgödslats och är också fri från andra 
störande ingrepp. 

kogshockeln 490. 	_17/1-  
• N 
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ed N N 
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'11$` 

19~..  , 

* 

I Bäckeskogsvallens (143) gräsmarker finns  
ken  arter. 

' 

4 av länets låsbrä- 

Värdeomdöme 

Bäckeskogsvallen har höga raritetsvärden genom förekomsten av 4 
olika låsbräkenarter. Särpräglad är också denna länets enda kän-
da förekomst av en hävdad flottäng. Till det mycket höga bevar-
andevärdet bidrar också friheten från störande ingrepp. Det som 
begränsar värdet är hävdavbrottet som medfört att området delvis 
ger ett stört intryck. 

14114 IlAckciku. 	 Värdeklass: II 

Ljusdals församling 	 Naturgeograf isk region: 28 b 

Topo. blad: 16 G NV 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Hackslått 	- 1,3 ha 

Eko. blad: 5 a 	 :2 Artrik vall - 1,5 ha  
2,8 ha 

Brukare/markägare: Maj och  Ake  Johansson 

Inventering: Jonas Lundin, 910613 

Beskrivning 

Bäckan består av några gårdar vid ett litet skogsomgivet od-
lingslandskap vid Bäckesjöns västra strand, ca 5 km sydväst om 
Hennan. Vid en av gårdarna vårdas gräsmarkerna på ett tradi- 



Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,3 ha 
Skogsbete 
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tionellt och omsorgsfullt sätt. De består av en stor svalåker 
omgiven av väg- och dikesrenar och andra marginella hackslått-
ytor. Den tydligt dominerande vegetationstypen är friskäng av 
rödventyp. Mindre aysnitt rished av blåbär-lingontyp finns ock-
så, framförallt i en björkdunge i den västra kanten. 

Spritt i hackslåttmarken finns buskar av viden, en och kanelros. 
Grässvålarna är genomgående rika på växter som indikerar lång 
och störningsfri hävd. Bl a förekommer låsbråken, vårfingerört, 
kattfot, ormrot, ängsruta och stagg. Här och där finns odlings-
rösen som tillsammans med några trågårdsgårdar minner om forna 
tiders hävd. 

Maj Johansson berättar att platsen tidigare var bodlandsbygd som 
senare utvecklades till fast bebyggelse, en vanlig utveckling 
för bodlanden i länet. I dag hackslås alltså vissa delar medan 
svalåkrarna slås med slåtterbalk efter traktor. Svalarna har 
aldrig gödslats och det var många år sedan de sist plöjdes. 
Hävdtillståndet är genomgående gott och med undantag av några 
mindre åkrar som gödslats finns ingen störande påverkan. 

Värdeomdöme 

Slåtterlandskapet i Bäckan har ett mycket högt bevarandevärde 
genom sin storlek, artrikedom, kontinuerliga håvdhistoria och 
betydelse för landskapsbilden. 

1. 96 5 xrEcraiksAriki.ax_ixurq 	 Värdeklass: III 

Ljusdals församling 

Topo. blad: 16 G SV 

Eko. blad: 3 d 

Brukare/markägare: Johan Jonsson 

Inventering: Stefan Grundström, 870719 
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Venåsvallen 

Beskrivning 

Venåsvallen är en fäbod i skogslandskapet ca 10 km norr om cen-
trala Ljusdal. Fäboden ligger ca 320möhiVenåsbergets väst-
sluttning. Lösgående djur betar såväl den omgivande skogen som 
den öppna marken kring vallstugorna. Detta område är mestadels 
öppet med endast några enbuskar. I kanterna mot den omgivande 
skogen finns dock ett glest skikt av _tall och björk. Den öppna 
marken intas dels av en stagghed dels en fuktäng av tuvtåteltyp. 
Gräsmarken är artrik med en god förekomst av blåsuga och dess-
utom fläckigt nyckelblomster, ormrot, bockrot och revfibbla. 
Mindre fläckar med nässlor och hallon finns också spridda i den 
öppna marken. 

Utöver 5 välbevarade byggnader och några äldre åkrar finns inga 
spår från äldre tiders hävd. Fäboden har varit i kontinuerlig 
drift sedan mycket länge. Inventeringsåret hade en brukare 4 
mjölkkor och 9 ungdjur på Venåsvallen. Dessa betar framförallt 
på skogen men håller samtidigt den öppna marken kring byggnader-
na mycket välhävdade. I vissa delar är marken till och med över-
betad och sliten. Marken är fri från påverkan av konstgödsel och 
andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Venåsvallen har ett högt bevarandevärde genom den långa hävdkon-
tinuiteten, den artrika ängsfloran, de välbevarade byggnaderna 
och den traditionella hävdformen med frigående kor på skogsbete. 
Värdet begränsas något av att arealen naturlig fodermark är li-
ten. 

1 41 CS "AirJrq g; 	 Värdeklass:  II  

Färila församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 16 F SO 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 1,0 ha 

Eko. blad: 2 h 	 :2 Artrik vall 	- 6,5 ha 
7,5 ha 

Brukare/markägare: Rut Englund 

Inventering: Peter Ståhl, 880826 
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Beskrivning 
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I Björsjö by, ca 20 km nordväst om Färila, finns några gårdar 
med relativt traditionell hävd. I den norra delen av byn ligger 
gården Lönns, till vilken en 7,5 ha stor hagmark hör. Betesområ-
det består av 6,5 ha gammal åkermark. Insprängt finns små men 
fina ytor naturlig fodermark, troligen fd hackslått, som väl 
åskådliggör tidigare generationers brukningsenheter. Dessutom 
finns ett parti gammal hagmark som tidigare varit skogbevuxen 
men som nu åter öppnats. Vegetationen är i denna del en stagghed 
av den fuktiga typen. Fältskiktet i de övriga oplöjda delarna 
har dels en frisk ängsvegetation av rödventyp dels en stagghed. 
Här återfinns en för den sura marktypen typisk ängsflora med 

Lönns (146). 
Foto: Peter Ståhl 
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bland annat fältgentiana, ormrot och revfibbla. Hela betesmarken 
saknar träd- och buskskikt. 

Gårdsmiljön är genuin och från den gamla ladugården och ut till 
betesmarkens centrala delar löper en fägata. Dessutom finns od-
lingsrösen och 3 ängslador. Området har betats kontinuerligt åt-
minstone sedan 1949, då Rut Englund köpte gården. Först skedde 
betet med kor som dock på senare tid bytts mot får. Hela be-
tesområdet är välhävdat och opåverkat såväl av konstgödsel som 
andra ingrepp. 

Värdeomdöme 

Betesmarken vid Lönns har ett mycket högt bevarandevärde genom 
sin intressanta flora och vegetation, frihet från störande på-
verkan, den välbevarade äldre gårdsmiljön och övriga kultur-
historiska spår. 

skiEt3ccItiknA)Furz 	 Värdeklass: II 

Ljusdals församling 

Topo. blad: 16 G SV 

Eko. blad: 2 b 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Peter Ståhl, 910620 

Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 1,5 ha 
:2 Artrik vall 	- 6,5 ha 

8,0 ha 

Beskrivning 

Sörigården ligger i Hedsta, en by intill länsväg 83 ca 12 km 
nordväst om Ljusdals tätort. Vid gården finns ett stort öppet 
beteslandskap, kring några småbäckar som rinner genom området. 
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Huvuddelen av betesmarken är gammal åkermark. I slänterna kring 
de brett nedskurna bäckloppen finns dock naturlig betesmark. Här 
finns en välutvecklad ängsvegetation, präglad av långvarigt be-
te. Friskäng av rödventyp med övergångar mot örtrik friskäng do-
minerar. 

Trädskikt saknas och busskiktet inskränker sig till några sprid-
da enar. Floran i övrigt karaktäriseras av blodrot, ormrot, 
låsbräken (bitvis ymnigt), liten blåklocka och rödven. Stagg 
förekommer mycket sparsamt. Till indikatorarterna hör också 
dvärglummer, backruta och grönkulla. Den senare fläckvis mycket 
riklig. Kring de grunda bäckravinerna och källflödena finns en 
örtrik ängsvegetation av högörttyp med rikligt med åkerbär, 
brudborste, älgört och låga videbuskage. I betesmarken finns 
också 3 väl bibehållna ängslador som tillsammans med den cen-
tralt belägna gården bidrar till att ge området en mycket vacker 
landskapsbild. Marken är opåverkad av konstgödsel och hävdades 
under inventeringsåret måttligt - väl genom bete med får. 

Värdeomdöme 

Betesmarken vid Sörigården har ett mycket högt bevarandevärde 
genom sin artrikedom och förekomst av flera intressanta ängsväx-
ter. Till värdet bidrar också den öppna landskapsbilden med ku-
perade ängsbackar, vackra lador och den centralt belägna gården. 

1 4L k3 70 C) RIC NU LE; 130 

Ljusdals församling 

Topo. blad: 16 G SV 

Eko. blad: 2 d  

FÄFIODZkn. 	Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 
 
b 

Naturtyp/-er - 
:1 Öppen hagmark 
:2 Artrik vall 

Skogsbete 
1,3 ha 

areal: 
- 0,7 ha 
- 0,6 ha 

Brukare/markägare: Björn Jonsson m fl 

Inventering: Stefan Grundström, 870719 
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Beskrivning 

Torkelsbo är en välbevarad fäbod i det storkuperade skogsland-
skapet ca 7 km norr om Ljusdals tätort. Här hålls sommartid djur 
på skogsbete, men också fd åkrar och hackslåttytor samt gårds-
tunet påverkas av betet. Den öppna marken har en mosaik av får-
svingeltorräng och skogsnävaäng. Även den fd åkermarken är »för-
hållandevis naturaliserad. Huvudintrycket kring byggnaderna är 
öppet men spridda tallar, rönnar, sälgar och enar finns. Floran 
i övrigt innehåller bl a ängsväxter som blåsuga, ängsnejlika, 
ormrot , bockrot, revfibbla och stagg. De gamla åkermarkerna är 
artrika trots en svag gödselpåverkan i vissa delar. Trägärds-
gårdssystemet har restaurerats och odlingsrösen finns spridda i 
de öppna markerna. 

Torkelsbo var i kontinuerlig drift till 1954 och låg sedan ohäv-
dad till början av 1980-talet då en genomgripande renovering 
skedde. Bostugor, fähus och lador restaurerades och flera fick 
nya spåntak. Trägärdsgårdssystemet restaurerades och delar av 
det ursprungliga vallområdet öppnades på nytt. Till största de-
len skedde restaureringsarbetena som beredskapsarbeten. I mitten 
av 1980-talet återupptog Björn Jonsson och hans medhjälpare be-
tet med fjällkor, getter och får, som håller den öppna marken 
till största delen i god hävd. Torkelsbo är öppen för turister 
som har möjlighet att köpa fäbodens mjölkprodukter. Vallområdet 
störs något av en större kraftledning som tangerar den östra 
kanten. 

Torkelsbo fäbodar (148) brukas på traditionellt sätt med djur av 
lantras på skogsbete. 
Foto: Peter Stähl 
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Värdeomdöme 

Torkelsbo har ett högt bevarandevärde genom att den är en av få 
fäbodar i länet som brukas på traditionellt sätt med djur av 
lantras på skogsbete. Till värdet bidrar också de kulturhistori-
ska förhållandena och de betespräglade artrika grässvålarna 
kring byggnaderna. Intrycket hålls nere av kontinuitetsbrottet, 
en viss gödselpåverkan och störningen från kraftledningen. 

lL4/9 	'1.3-kin.s.syk5 	 Värdeklass: III 

Färila församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 16 F SO 	 Naturtyp/-er - areal: 

Eko. blad: 2 h 

Brukare/markägare:Ingegerd och 011e Ferm 

Inventering: Peter Ståhl, 880826 

Beskrivning 

Centralt i Björsjö by, ca 20 km nordväst om Färila finns en li-
ten ängsmark som hållits öppen, mest av estetiska skäl. Ängen 
ligger på en liten kulle, i direkt anslutning till byvägen och 
är så när som på någon rosbuske helt öppen. Marken intas av en 
friskäng av rödventyp och har en mycket välutvecklad ängsflora. 
Bl a finns en rik förekomst av fältgentiana (en planta hade 66 
blommor). Andra ängsväxter är ormrot, stagg, bockrot och ängs-
skallra. På kullens krön står en lada. Tidigare hävd är okänd 
och på senare tid har marken, som helt saknar gödselpåverkan, 
enbart slagits sporadiskt. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten i Björsjö har sitt främsta värde genom sin välut-
vecklade ängsvegetation med en rik förekomst av den hotade fält-
gentianan. Områdets betydelse för landskapsbilden och möjlighe-
ten att förstå äldre tiders markanvändning bidrar också till 
värdet. Intrycket hålls nere något av den svaga hävden och den 
ringa storleken. 

Hackslått - 0,3 ha 



MALLAr 

----- 34( 
—2-7.261V93-13  j:2 )̀:1 	" 

Lflft 	\1204 	k_ 
ål:2211125 	 — I 

H 0  LÄN  NIA-1 

	

1 	 1  1 	4:1 	I 

	

I 	I 	, 	i) 	1/2 	i 

	

)\ I 	2:6 	I 	 I 

	

il 	2 	I_ 	0 
Holannaan 

aim 

LJUSDALS kommun 284 

150 

Ljusdals församling 

Topo. blad: 16 G SV 

Eko. blad: 2 e 

Brukare/markägare: Alex Högberg 

Inventering: Jonas Lundin, 900705 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,3 ha 

Beskrivning 

Holänna är en mindre by i skogslandskapet ca 10 km nordost om 
Ljusdal. Här finns en liten hackslåttyta intill landsvägen. Mar-
ken sluttar svagt och intas av en mosaik av rished av blåbär - 
lingontyp och en friskäng av rödventyp. Mindre inslag av fukti-
gare vegetation finns också. Så när som på ett par större björ-
kar och en enbuske är ängen helt öppen. Floran är artrik och in-
nehåller flera hävdgynnade växter t ex blåsuga, pillerstarr, 
fläckigt nyckelblomster, åkerbär, stagg och ormrot. Kulturhisto-
riska spår saknas. Marken slås med lie varje år och höet hässjas 
på platsen. Området är fritt från såväl gödselpåverkan som andra 
störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Ängen i Holänna har ett högt bevarandevärde som ett representa-
tivt exempel på en kontinuerligt hävdad hackslått, fri från 
störande ingrepp. Värdet begränsas främst av den ringa stor-
leken. 

151 kic›Ezmiulim 

Ljusdals församling 

Topo. blad: 16 G SV 

Eko. blad: 1 c 

Brukare/markägare: Privat 

Inventering: Peter Ståhl, 880710 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 3,5 ha 
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Insprängt mellan bostadsområdena omedelbart norr om Ljusdals 
centralort finns ett litet odlingslandskap, beläget intill Hor-
neån, Växnans utlopp i Ljusnan. 3,5 ha av de strandnära markerna 
längs ån är idag öppna, betade strandängar med en av långvarig 
hävd formad vegetation. Intressantast är den längs strandlinjen 
mycket välutvecklade kortskottsvegetationen som innehåller en 
lång rad betesberoende växter. Bl a förekommer de hotade ävje-
pilört och rödlonke samt nålsäv, strandpryl och sylört. Området 
var välhävdat och sköttes under inventeringsåret genom bete med 
häst. En mindre kraftledning passerar den södra delen och i den 
södra utkanten bildar länsväg 83 gräns. 

N 

Strandängen vid Horneån (151). 
Foto: Peter Siåhl 
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Värdeomdöme 

Strandängen vid Horneån har ett mycket högt värde främst genom 
sitt goda hävdtillstånd och den mycket skyddsvärda floran. Den 
tilltalande landskapsbilden och lättillgängligheten intill tät-
orten bidrar också till värdet, som endast begränsas något av 
störningarna från vägen och kraftledningen. 

152 NTJCICAEZS.:TkirJ 

Ljusdals församling 

Topo. blad: 16 G SV 

Eko. blad: 1 c 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Peter Ståhl, 880710 

- 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 1,3 ha 
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Beskrivning 

Vid Vikarsjöns västra strand, i den östra utkanten av Ljusdals 
tätort finns en tidigare betad strandäng. Marken är öppen och 
har trots upphörd hävd en intressant kortskottsvegetation i vat-
tenlinjen. Här finns den hotade ävjepilörten, slamkrypor, nålsäv 
m fl. Fram till 1986 betades strandängen av mjölkkor. 

Värdeomdöme 

Strandängen vid Vikarsjön har sitt främsta värde som en lokal 
för den hotade ävjebroddsvegetationen. Området har också stor 
betydelse för landskapsbilden. Värdet begränsas av den upphörda 
hävden. 
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1 55 3 	cgkOma i) LcS' er ki ur c) iz 	 Värdeklass: II 

Färila församling 

Topo. blad: 16 F SO 

Eko. blad: 1 h 

Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Hackslått 	- 1,0 ha 
:2 Artrik vall - 2,0 ha  

3,0 ha 
Brukare/markägare: Folke Söderlund 

Inventering: Peter Ståhl, 880826 
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Beskrivning 

Gårdsjötorp är en välskött ensamgård i Gårdsjökölens sydslutt-
ning, ca 20 km väster om Färila. Gården ligger vackert på 290 
meters höjd över havet, och omges överallt av skog. Inägomarken 

Vid Gårdsjötorp (153) är odlingslandskapet ålderdomligt och 
vackert välhävdat. 
Foto: Peter Ståhl 



Inventering: Peter Ståhl, 880901 
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består idag av vallar och hackslåttytor i periferin. Ängsmarken 
är i stort sett öppen så när som på någon enstaka rönn, björk, 
sälg och enbuske. Hackslåtten finns framför allt på båda sidor 
om den väg som leder fram till gården. Marken är blockig och ma-
ger och domineras av en friskäng av rödventyp. Trots kontinuer-
lig och god hävd är dock grässvålen förvånansvärt artfattig med 
endast de vanligaste ängsväxterna representerade. Intressantåste 
arter är ormrot, kattfot, stagg, dvärglummer och pillerstarr. 
Även slåttervallarna är artrika genom att de aldrig konstgöds-
lats. 

Förutom den genuina gårdsmiljön finns odlingsrösen, tre hölador, 
vackra vårdträd och rester av trägärdsgårdar kvar som minnen 
från äldre tiders hävd. Trots att gården nu fungerar som fri-
tidsställe hävdas gräsmarkerna väl och omsorgsfullt. Vallarna 
maskinslås och hackslåttmarken lieslås i augusti. Konstgödsel 
har aldrig använts och markerna är också fria från andra störan-
de ingrepp. 

Värdeomdöme 

Gårdsjötorp är ett område med stora helhetsvärden som med sina 
kontinuerligt och väl hävdade gräsmarker på ett tydligt sätt il-
lustrerar äldre tiders markanvändning. Gården har också stora 
kulturhistoriska värden och en representativ, om än något art-
fattig flora. 

1541 SODA. 

Ljusdals församling 

Topo. blad: 16 G SV 

Eko. blad: 0 d 

Brukare/markägare: Enskild 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,2 ha 

Beskrivning 

KLÄP1 

Fyre 

Tr 

.7 .  

Boda är en mindre by på Ljusnans västsida, ca 2 km söder om 
Ljusdals tätort. Här är landskapet en småbruten mosaik av åker, 
skog och våtmarker. Två mindre hackslåttytor, om vardera ca 0,1 
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ha, finns också omgivna av byvägen och åkermark. Vegetationsty-
pen är en friskäng av skogsnävatyp och ängarna är helt öppna. 
Floran innehåller några av de vanligare ängsväxterna och dess-
utom en anmärkningsvärt rik förekomst av backruta. På den ena 
ängen står en ängslada. Marken hävdas genom årlig lieslåtter med 
så god intensitet att rosbuskar endast förekommer som hårt tuk-
tade decimeterhöga individer. Någon nämnvärd störande påverkan 
finns inte i något av områdena. 

Värdeomdöme 

Hackslåttmarkerna i Boda har ett högt bevarandevärde som repre-
sentativa exempel för naturtypen hackslått. Till värdet bidrar 
också det goda hävdtillståndet och den sannolikt kontinuerliga 
hävdhistoriken. Värdet begränsas främst av den ringa storleken 
och den relativt artfattiga floran. 

155 C>I„--I?InIZE; 	 Värdeklass: II 

Färila församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 16 G SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 3,3 ha 

Eko. blad: 0 b 

Brukare/markägare: Jan-Olov och Eskil Mårtensson 

Inventering: Peter Ståhl, 880901 

Beskrivning 

01-Pers är en av gårdarna i det odlingslandskap som omger Yg-
sjön, ca 4 km väster om Färila. Till 01-Pers och dennes grann-
gård hör en kilometerlång betad strandäng som i den nordöstra 
delen av Ygsjön är tydligt zonerad. Den översta zonen är ca 20 m 
bred, flack och dominerad av en fuktängsvegetation av högstarr-
typ. Växtligheten här är artfattig med trådtåg, kråkklöver, 
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Den långsträckta strandängen vid 01-Pers (155). 
Foto: Peter Ståhl 

starrarter och lokalt en del madrör som mest karaktäristiska in-
slag. 

Mest intressant är vegetationsbältet nära vattenlinjen som intas 
av en bitvis artrik kortskottsvegetation. De största rariteterna 
är ävjepilört och rödlonke, men också nålsäv och tretalig slam-
krypa förekommer. På grund av dålig vattenkvalitet i Ygsjön be-
tas denna zon endast inom ett begränsat område nedanför gården. 
Sjön kantas av ett sjösävbälte som också betas i området nedan-
för gården. 01-Pers drift är baserad på mjölkproduktion med ett 
30-tal mjölkkor samt kalvar och tjurar som betar strandängen med 
måttlig intensitet. Inom området finns en ängslada men Jan-Olov 
Mårtensson berättar att stranden har fungerat som betesmark un-
der en mycket lång och sammanhängande tidsperiod. 

Värdeomdöme 

Den långa strandängen vid 01-Pers har stor betydelse för land-
skapsbilden och har dessutom vissa raritetsvärden. Det goda 
hävdtillståndet bidrar också till områdets mycket höga bevar-
andevärde. Detta begränsas av att betet och därmed den intres-
santa ävjebroddsvegetationen inte kan förekomma ända ut i vatt-
net annat än längs en begränsad sträcka. 
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AL f5 (5 El er ki  RICH-AGA 

Fäila församling 

Topo. blad: 16 G SV 

Eko. blad: 0 a 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Peter Ståhl, 880821 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 1,0 ha 

Beskrivning 

Vid gården Björkhaga i Svedja by, strax väster om Färila tätort, 
finns två björkhagar om vardera ca 0,5 ha. De båda områdena är 
mycket lika varandra med stora lavbevuxna block, yviga björkar, 
stora rönnar och spridda enbuskar som ger hagarna ett ålderdom-
ligt och vackert utseende med stor betydelse för landskapsbil-
den. Vegetationen är också identisk med friskängar av rödventyp 
och tuvtåtelfuktängar. Floran är tämligen trivial med ormrot, 
liten blåklocka och något stagg bland de hävdindikerande arter-
na. I det östra området finns en ängslada. Grässvålen är, fram-
för allt i de öppna delar som vetter mot vägar, väl hävdad genom 
sannolikt mycket långvarigt bete. Inventeringsåret skedde betet 
med får. Marken ger ett intryck av att aldrig ha varit konst-
gödslad och påverkas endast något av en mindre kraftledning i 
det västra delområdets västra utkant. 

Värdeomdöme 

Trots det blygsamma biologiska innehållet måste hagarna i Björk-
haga tillmätas ett högt bevarandevärde, framför allt genom de 
kulturhistoriska och landskapsestetiska värdena. Den kontinuer-
liga hävden och friheten från allvarligare störande ingrepp för-
höjer också intrycket. 
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1 5 77 	kC11.11.11.1\43ENZ 

Ljusdals församling 

Topo. blad: 16 G SV 

Eko. blad: 0 c 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Peter Ståhl, 880901 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 2,0 ha 

Beskrivning 

Kallmyr är en av byarna i ett långsmalt odlingslandskap mellan 
Färila och Skästra. Vid en av gårdarna finns ett vackert betes-
område, sammansatt av dels ett större aysnitt björkhage dels en 
mindre del betesvall. Hagen ligger mot dalgångens södra skogs-
kant, i en vacker sluttning och på sandig morän. Hagen är rik på 
block och enbuskar och har ett glest skikt av björkar. Vegeta-
tionen är en mager frisk rödvenäng, dock utan några floristiskt 
mer intressanta arter. Marken var vid inventeringstillfället 
välhävdad genom bete med ett 30-tal får och 5 hästar. Naturbe-
tesmarken har sannolikt en mycket lång kontinuitet som fodermark 
och är inte påverkad av handelsgödsel. 

Värdeomdöme 

Björkhagen i Kallmyr har trots sitt magra biologiska innehåll 
ett högt bevarandevärde. Detta baserar sig främst på den långa 
ostörda hävdkontinuiteten, storleken och värdena för landskaps-
bilden. 

15k3 szkmulk 	 Värdeklass: II 

Järvsö församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 G NV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 5,0 ha 

Eko. blad: 8 d 

Brukare/markägare: Ingrid Andersson 

Inventering: Jonas Lundin, 900814 
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Beskrivning 

Området tillhör en av gårdarna i Sanna by, 2,5 km söder om 
Järvsö tätort. Byn ligger mycket vackert på Enköpingsåsens krön 
med en vidunderlig utsikt över odlingslandskapet i Ljusnans dal-
gång. Byn har kvar sin ålderdomliga prägel med väl underhållna 
byggnader och genuina gårdsmiljöer. Från en av gårdarna leder en 
körväg ner till de älvnära markerna, där en ca 5 ha stor sötvat-
tenstrandäng finns. Den har inget trädskikt men spridda grupper 
av vide-, ros- och olvonbuskar. 

Den dominerande och i sammanhanget mest intressanta vegetations-
typen är en fuktig stagghed med stagg, ormrot, blodrot och ängs-
vädd bland karaktärsarterna. I områdets perifera delar finns 
torrare aysnitt med bl a bockrot, kattfot och låsbräken. Dess-
utom ingår fuktängar av tuvtåtel-, högstarr- och fräken/starr-
typ. I ängsmarken finns en hölada och i omgivningarna också en 
fägata, trägärdsgårdar och ytterligare en ängslada. Även väg-
kanterna längs brukningsvägen ner till ängsmarken är artrika. 

De senaste 5 - 10 åren har Ingrid Andersson hävdat ängen genom 
slåtter varje - vart annat år med traktor och slåtterbalk. Dess-
förinnan hade den varit betesmark för nötkreatur mycket länge, 
sannolikt kontinuerligt sedan slåtterepoken. Marken har aldrig 
konstgödslats. 

Värdeomdöme 

Strandängen i Sanna har sitt största värde som länets enda kända 
slåtterhävdade sötvattenstrandäng (raning). Den kontinuerliga 
störningsfria hävden, storleken, den intressanta vegetationen, 
landskapsbilden och de stora kulturhistoriska värdena bidrar 
också till det mycket höga bevarandevärdet. 
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Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 3,5 ha 
:2 Artrik vall 	- 3,5 ha 

7,0 ha 
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1 5 9 KARL'S ESE Ft.G- 	 Värdeklass:  II 

Los församling 

Topo. blad: 15 F NV 

Eko. blad: 8 d 

Brukare/markägare: Hans Hedlund 

Inventering: Magnus Bergström, 880907 

Beskrivning 

Karlsberg är en mindre by i det storkuperade skogslandskapet ca 
10 km söder om Los. Hedlunds gård är mycket vackert belägen ca 
390 m ö h och med en storslagen utsikt över omgivande berg och 
skog. Hackslått på inägorna förekom fram till slutet av 1960-
talet, då dessa marker övergick till betesmark. Hagarna har en 
mosaik av rödvenängar och stagghed. Björk, tall och gran finns 
glest spridda i betesmarken. Buskskiktet är dock bitvis tätt och 
innehåller enbuskar och lövsly. Naturbetesmarkens grässvålar är 
mycket artrika med flera intressanta ängsväxter. Bland annat 
förekommer fältgentiana (rikligt), fläckigt nyckelblomster, pil-
lerstarr, backruta, fjälltimotej, kattfot, ormrot, stor blå-
klocka, rödklint och 3 arter vaxskivlingar. 

De uppodlade partierna är små och utspridda och endast i liten 
omfattning gödselpåverkade. Gårdsmiljön är genuin och ålderdom-
lig med spåntak på vissa byggnader. Odlingsrösen och trägärds-
gårdar bidrar också till de kulturhistoriska värdena. De sista 
åren på 1980-talet betade grannens ungdjur Hedlunds inägor. 
Hävdtrycket har dock varit så svagt att markerna förvuxit något 
och lövsly och enar börjat expandera oroväckande. Sannolikt 
skulle även grannen avveckla sin djurbesättning inom kort. 

Värdeomdöme 

Hedlunds gård i Karlsberg har ett mycket högt bevarandevärde ge-
nom sin långa störningsfria hävdkontinuitet, sin representativa 
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Karlsberg (159) är mycket vackert belägen med milsvid utsikt 
över det omgivande skogslandskapet. 
Foto: Magnus Bergström 

markanvändning för en skogsgård i denna del av länet, den artri-
ka floran och den vackra landskapsbilden. Värdet begränsas dock 
av den nu allt svagare hävden som redan resulterat i en begynn-
ande igenväxning. 

1 G 0 MY' Ft_P  Värdeklass: III 

Järvsö församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 G NV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 2,0 ha 

Eko. blad: 8 d 

Brukare/markägare: Erik Bengtsberg / Elisabeth Hermansson 
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Beskrivning 

Myra är en av byarna i det småbrutna odlingslandskapet i Gruv-
bergets sydostsluttning, ca 5 km söder om Järvsö tätort. I byns 
nordvästra hörn finns en 2 ha stor intressant öppen hagmark. 
Marken är lätt kuperad, ytblockig och har i de högre delarna en 
torr gräshedsvegetation av rödventyp. I lägre partier är vegeta-
tionen en friskäng av rödventyp. Huvudintrycket är öppet men en-
staka aspar, björkar, rönnar och granar finns spridda, liksom 
ros- och enbuskar. 

Floran är artrik med flera av de vanligare ängsväxterna. Bland 
annat finns blåsuga, fläckigt nyckelblomster, kattfot, ormrot 
och stagg. Tidigare fanns också brudsporre men den saknades vid 
inventeringstillfället. Mitt i området finns resterna av en gam-
mal gård som brann på 1930-talet. Nu återstår några ekonomibygg-
nader som tillsammans med några äldre åkerstrukturer bidrar till 
att ge en ålderdomlig karaktär åt den omgivande betesmarken. På 
senare tid har marken hävdats måttligt - väl genom bete med nöt-
kreatur. Marken har aldrig konstgödslats även om några mindre 
fläckar med en utpräglat kvävepåverkad flora finns i närheten av 
de gamla byggnaderna. 

Värdeomdöme 

Hagen i Myra har ett högt bevarandevärde som ett representativt 
exempel för en öppen hagmark i denna del av länet. Till värdet 
bidrar också den kontinuerliga hävden, den artrika ängsfloran 
och områdets betydelse för landskapsbilden. 

Den blockrika betesmarken i Myra (160). 



Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
Annan träd- och busk - 0,8 ha 
bärande hagmark 
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1 (5 1 HAMRA 

Hamra församling 

Topo. blad: 15 F NV 

Eko. blad: 7 b 

Brukare/markägare: Filip Tegell 

Inventering: Magnus Bergström, 880907 

Beskrivning 

— 

I den östra utkanten av Hamra samhälle finns en gård där ett 
fragment av de forna naturliga fodermarkerna fortfarande hävdas. 
Objektet är en 0,8 ha stor annan träd- och buskbärande hagmark, 
belägen på en hög moränkulle. Marken intas helt av stagghedsve-
getation och har ett trädskikt av gran och björk. Enbuskar finns 
också spridda i hagen. Floran i övrigt är artrik med bland annat 
kattfot, fjälltimotej, stagg, ormrot och röd vaxskivling. Som 
minnen från äldre tiders hävd finns odlingsrösen och på kullens 
krön en ängslada. Marken var vid inventeringstillfället väl häv-
dad genom bete med nötkreatur, som också hade tillgång till in-
tilliggande vallar. Marken saknar helt påverkan från konstgödsel 
eller andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen i Hamra har ett högt bevarandevärde som ett exempel på en 
väl och kontinuerligt hävdad hagmark i en del av länet som är 
fattig på naturliga fodermarker. Intrycket begränsas något av 
den ringa storleken och aysaknaden av växter med högre indika-
torvärde. 

1E512 kCI_X>CICAIZES1 	 Värdeklass: III 

Järvsö församling 

Topo. blad: 15 G NV 

Eko. blad: 7 e 

Brukare/markägare: Enskild 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Sötvattenstrandäng 	- 0,8 ha 
:2 Annan träd- och busk - 2,5 ha 

bärande hagmark 
3,3 ha 

Inventering: Magnus Bergström, 880818 
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Beskrivning 

Klockars är en av gårdarna i Förnebo, en by i det småbrutna od-
lingslandskapet vid Tevsjöns norra strand. Till Klockars hör ett 
betesområde som består dels av en 0,8 ha stor sötvattenstrandäng 
dels en 2,5 ha stor annan träd- och buskbärande hagmark. Strand-
ängen är helt öppen och intas av fuktäng av tuvtåteltyp och den 
nordliga varianten av högstarrfuktäng. I den senare dominerar 
grenrör, norrlandstarr, flaskstarr och trådtåg. I den träd- och 
buskbärande marken finns ett trädskikt av björk, rönn och tall 
och ett skikt av en- och rosbuskar. Den förhärskande vegeta-
tionstypen här är en friskäng av rödventyp med några av de van-
ligaste ängsväxterna, bland annat stagg, ängsvädd och liten 
blåklocka. Här finns också odlingsrösen och en ängslada. 

Strandängen vid Klockars (162). 
Foto: Magnus Bergström 
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Vid inventeringstillfället hävdades strandängen väl genom bete 
med ett 20-tal mjölkkor. Den andra delen av området betades med 
måttlig - god intensitet av 5 hästar. Ingen konstgödselpåverkan 
kunde spåras och ingreppen inskränkte sig till en mindre elled-
ning. 

Värdeomdöme 

Betesområdet vid Klockars har ett högt bevarandevärde genom den 
långa kontinuerliga hävdhistoriken och sitt goda, ostörda nuvar-
ande hävdtillstånd . Intrycket hålls främst nere av den för-
hållandevis artfattiga floran. 

1E53 NOR. 

Järvsö församling 

Topo. blad: 15 G NO 

Eko. blad: 7 f 

Brukare/markägare: Andreas Norander 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,3 ha 

Inventering: Magnus Bergström, 880813 

Beskrivning 

När man reser från Arbrå mot Järvsö på Ljusnans östra sida öpp-
nar sig det storkuperade skogslandskapet, ca 10 km sydost om 
Järvsö. Här breder ett litet odlingslandskap ut sig kring den 
norra delen av Norsviken. Vid en av gårdarna finns en liten 
hackslått, eller skrabbslått som ägaren Andreas Norander säger. 
Ängsmarken ligger på morän och utgörs av en bred vägren på södra 
sidan gården som övergår i en något större yta norr om byggnad-
erna. Den helt förhärskande vegetationstypen är stagghed. Tre 
träd, en asp, en rönn och en björk, finns i ängen och buskar 
saknas helt. 

Fältskiktsfloran är artrik, 62 arter noterades vid inventerings-
tillfället. Mest värdefull är förekomsten av darrgräs, som är 
ovanligt i Hälsingland. Övriga växter som gynnas av slåttern är 
blåsuga, brudborste, ormrot, stagg och kattfot. Vägrenen har 
slagits kontinuerligt sedan mycket länge. Det norra partiet be-
tades fram till 1959, men var troligen ursprungligen ängsmark. 
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Andreas Norander slår hela området med lie, varje år i början av 
juli. Marken är helt opåverkad av störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hackslåtten i Nor har ett mycket högt bevarandevärde genom sin 
långa kontinuitet som slåttermark, sin artrika ängsflora med 
förekomst av darrgräs, sin ostördhet och goda hävdtillstånd. 

Värdeklass: III 

Järvsö församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 15 G NV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 1,0 ha 

Eko. blad: 7 d 

Brukare/markägare: Erik och Birgit Andersson 

Inventering: Magnus Bergström, 880816- 
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Söder om Järvsö finns ett långsmalt odlingslandskap, i dalgången 
mellan Lörängsåsen och Nyboberget. Vid en av gårdarna här finns 
en björkhage belägen mellan byvägen, åker- och tomtmark. Hagen 
ligger på morän och björk är det vanligaste trädslaget, även om 
enstaka tallar också förekommer. I buskskiktet finns rikligt med 
enar. Vegetationen är en gräshed av rödventyp med mindre inslag 
av ljunghed. Floran innehåller den vanligaste ängsväxterna, bl a 
kattfot, stagg, ormrot, ängsfryle och liten blåklocka. Strax 
utanför betesmarken finns också ängsruta. Vid inventeringstill-
fället var marken välhävdad genom bete med 9 ungnöt. En mindre 
del lieslogs också. Ägaren berättar att beteskontinuiteten 
sträcker sig minst 50 år tillbaka. Området har aldrig konstgöds-
lats eller utsatts för andra störande ingrepp. 



Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,2 ha 
Betad skog 
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Björkhagen i Sörby (164). 
Foto: Magnus Bergström 

Värdeomdöme 

Björkhagen i Sörby har ett högt bevarandevärde genom sitt goda 
hävdtillstånd, den långa beteskontinuiteten och störningsfrihet. 
Värdet begränsas av den ringa storleken och den förhållandevis 
artfattiga floran. 

1.6 5 S  VE  IC» E% 0 ‘771.1_.1_. E 1sT 	 Värdeklass:  III 

Järvsö församling 

Topo. blad: 15 G NV 

Eko. blad: 6 b 

Brukare/markägare: Ljusdals kommun 

Inventering: Magnus Bergström, 880816 

Beskrivning 

Svedbovallen är en fäbod i det storkuperade skogslandskapet syd-
väst om Järvsö. Läget är vackert, 380möhiBjörnbergets syd-
sluttning och med vidsträckt utsikt över de omgivande skogarna. 
Kring byggnaderna finns öppen hagmark (tidigare hackslått) men 



Naturgeografisk region: 30 a  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,2 ha 
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också den omgivande skogen betas. Den förhärskande vegeta-
tionstypen är en friskäng av rödventyp. Stora yviga granar och 
enstaka tallar finns spridda i inägomarken. Floran i övrigt in-
nehåller de vanligaste ängsväxterna som t ex fjälltimotej, 
stagg, ängsfryle och ormrot. 

Den förhållandevis artfattiga floran kan delvis ha sin för-
klaring i att den traditionella fäboddriften upphörde någon gång 
under 1940-50-talet, varefter hävden låg nere till 1970. Då 
skedde en restaurering av fäboden, i Ljusdals kommuns regi. Mil-
jön är genuin med välbevarade byggnader, restaurerat gärdsgårds-
system med fägata, lador och husgrunder. Betet återupptogs och 
inventeringsåret fanns 20 getter, 7 ungnöt och 5 mjölkkor som 
höll den öppna marken i ett välhävdat skick. Nu fungerar Svedbo-
vallen som turistmål med försäljning av fäbodens mjölkprodukter. 

Värdeomdöme 

Svedbovallen har främst kulturhistoriska värden. Den goda nuvar-
ande hävden, friheten från störande ingrepp och värdet för fri-
luftslivet bidrar dock till att området sammantaget har ett högt 
bevarandevärde. Värdet begränsas främst av det långa kontinui-
tetsbrottet och den därav förhållandevis artfattiga floran. 

]-6 (5 	EI.Ä.C7. :c.3 	x) mq 	 Värdeklass: III 

Hamra församling 

Topo. blad: 15 F NV 

Eko. blad: 6 b 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Magnus Bergström, 880907 

Beskrivning 

Bäcksveden är en ensamliggande gård, 380möhiskogslandskapet 
10 km söder om Hamra. Kring gården finns en 1,2 ha stor öppen 
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hagmark belägen på morän. Marken intas av dels stagghed dels 
friskäng av rödventyp. Med undantag av några björkar saknas så-
väl busk- som trädskikt. I växttäcket i övrigt är ängsväxter som 
ormrot, stagg och brudborste ofta närvarande. Dessutom finns 
prästkrage och ögontröst. Hagen var vid inventeringstillfället 
väl hävdad genom bete med två hästar. Marken har inga spår av 
konstgödsel eller andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Betesmarken i Bäcksveden har sitt främsta värde som en väl och 
kontinuerligt hävdad hagmark i en del av länet där naturliga fo-
dermarker är särskilt ovanliga. Värdet begränsas av den ringa 
storleken och den förhållandevis artfattiga floran. 

1E57 	I>X2.A.EitneNTII.LLIC14 

Järvsö församling 

Topo. blad: 15 G NV 

Eko. blad: 5 c 

Brukare/markägare:  

Värdeklass: I 

Naturgeografisk region:  30 a 

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 2,0 ha 
Betad skog 

Tore Ståhl / Jonas Cristoffers  

Inventering: Magnus Bergström, 880816 
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Beskrivning 

Prästvallen ligger 380möhien sydvänd moränsluttningidet 
storkuperade skogslandskapet ca 6 km sydost om Harsa. Fäboden 
tillhör Stene by och drivs på traditionellt sätt med djur på 
skogsbete. De öppna markerna kring byggnaderna har delvis varit 
odlade. De oplöjda delarna har dock genom att de påverkas av be-
tet en intressant vegetation och flora. Stagghed är den domine-
rande vegetationstypen men friskäng av rödventyp och en obestämd 
fuktängstyp förekommer också. Egentligt trädskikt saknas men 
några enstaka rönnar, sälgar och björkar förekommer. Fältskikts-
floran är artrik och innehåller bl a blåsuga, dvärglummer, 
fläckigt nyckelblomster, fjälltimotej, ormrot, stagg och någon 
hagvaxingart. 

De kulturhistoriska värdena är mycket stora. Odlingsrösen finns 
spridda i den öppna marken, som omgärdas av trägärdsgårdar med 
fägatan kvar i sitt ursprungliga läge. Byggnaderna är väl under-
hållna och i ursprungligt skick med spåntak. Prästvallen drevs 
kontinuerligt fram till 1942. Därefter följde en period av spo-
radiskt bete med får fram till 1972, då Tore Ståhl åtog sig att 
sköta vallen på traditionellt sätt med fjällkor och getter på 
skogsbete. Inventeringsåret var beläggningen 4 mjölkkor, 2 kvi-
gor och 12 getter. Dessa höll de öppna markerna i god hävd. En 
del av de tidigare öppna markerna kring byggnaderna, har i sen 
tid avverkats från skog som vuxit upp, och nu införlivats i be-
tesmarken. Prästvallen hålls öppen för besökare. 

Prästvallen (167) är vackert belägen i det storkuperade land- 
skapet sydost om Harsa. 
Foto: Peter Ståhl 
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Värdeomdöme 

Prästvallen måste anses som en av de bästa representanterna för 
länets fäbodar. De stora kulturhistoriska värdena, den goda nu-
varande hävden med skogsbete med djur av lantras, den artrika 
floran och friheten från störande ingrepp bidrar till detta, 
liksom den vackra landskapsbilden och lättillgängligheten. 

1 GB 	 Värdeklass: III 

Los församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 15 F NV 	 Naturtyp/-er - areal: 
Annan träd- och busk - 1,2 ha 

Eko. blad: 5 e 	 bärande hagmark 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Magnus Bergström, 880907 
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Beskrivning 

Kvarnbergstorp utgörs av några gårdar i skogslandskapet 20 km 
söder om Los. Vid en av gårdarna hävdas fortfarande en 1,2 ha 
stor annan träd- och buskbärande hagmark, fördelad på en större 
och en mindre fålla. I trädskiktet finns rönnar, tallar och någ-
ra gamla storvuxna björkar. Vegetationen är en mosaik av stagg-
hed och friskäng av rödventyp, med några av de allra vanligaste 
ängsväxterna representerade. Stagg och prästkrage förekommer 
rikligt. Dessutom finns ormrot, liten blåklocka och ögontröst. I 
den ena fållan påminner en ängslada om äldre tiders hävd. In-
venteringsåret betades hagen av nötkreatur med genomgående god 
intensitet. Marken har aldrig konstgödslats. 

Värdeomdöme 

Hagmarken i Kvarnbergstorp har sitt främsta värde som en väl och 
kontinuerligt hävdad hagmark i en del av länet där det är ont om 

a  
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naturliga fodermarker. Värdet begränsas av den förhållandevis 
artfattiga floran och den ringa storleken. 

Hagmarken i Kvarnbergstorp (168) 
Foto: Magnus Bergström 



Faktaruta 

Antal 
objekt 

Areal, 
ha 

Klass I 2 3,7 
II 2 5,4 
III 13 19,7 

17 28,8  

Naturtyper 

Öppen hagmark 7 12,4 
Annan träd- o buskb. hagmark 3 7,3 
Björkhage 4 3,7 
Havsstrandäng 1 2,5 
Betad skog (A) 1 0,9 
Betad skog (B) 1 - 

Hackslått 3 2,0  Slåtterfibbla 

307  

HUDIKSVALLS KOMMUN 

Landskap 

Hudiksvalls kommun med Bjuråkers, Norrbo, Högs, Hälsingtuna, 
Rogsta, Hudiksvalls, Idenors, Delsbo, Forsa, Njutångers och 
Enångers församlingar är den kommun i länet som har den största 
arealen åkermark. Den finns främst samlad i de äldsta bygderna, 
i byarna kring Dellensjöarna, Hälsingtuna-Högbygden och Forsa-
bygden. Dessa förhistoriska centralbygder tillhör tillsammans 
med det övriga kustnära landskapet den naturgeografiska regionen 
27, som är det flacka skogslandskapet norr om norrlandsgränsen. 
Här finner man också huvuddelen av kommunens kvarvarande natur-
liga fodermarker. 

Väster om dessa trakter vidtar det mer kuperade sydligt boreala 
skogslandskapet, region 28 b. Dessa områden har i allmänhet en 
senare kolonisationshistoria men fick så småningom stor betydel-
se för bland annat finska bosättningar och fäboddrift. Det idag 
största sammanhängande jordbrukslandskapet i dessa trakter finns 
längs Svågans dalgång. Den nordvästra spetsen av kommunen till- 

1927 1990 

Aker  19 273 13 883 
Naturbetesmark 2 969 25,9 
Betad skog 808 0,9 
Äng 2 454 2,0 
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hör det mer höglänta storkuperade skogslandskapet inom region 
30 a. Dessa trakter var även tidigare mycket glest befolkade och 
här hittar man heller inte några ängs- eller hagmarker idag. 

Naturtyper, vegetation och flora 

Som i så många andra kommuner är det de öppna hagmarkerna som är 
den vanligaste typen av naturlig fodermark i Hudiksvall. Med 
12,4 ha utgör dessa 43 % av den totala arealen. I övrigt för-
delar sig de övriga objekten på några av de vanligare naturtyp-
erna. Intressant är dock att en av länets tre ännu hävdade  hays-
strandängar finns inom kommunen. Detta är dessutom den enda kän-
da hävdade havsstrandängen i Hälsingland. Vegetationen i kom-
munens ängs- och hagmarker är oftast den för torra - friska och 
magra marker typiska, där rödven- och skogsnävaängar, stagg- och 
rödvenhedar dominerar. Intressant är också att en av länets få 
hällmarkstorrängar finns inom kommunens gränser i hagen vid Sol-
berg, nr 183. 

Värt att notera i floran är att två av länets fåtaliga smör-
bollsförekomster finns i Hudiksvall. Annars är t ex luddhavre, 
ängsnejlika, slåtterfibbla och rödklint några för kommunen ka-
raktäristiska ängsväxter. Även om några mycket intressanta fo-
dermarker finns inom kommunen dominerar de lågt klassade område-
na. Flera av dessa har dock goda möjligheter att efter måttliga 
restaureringsinsatser väsentligt öka sitt värde. 

Huvuddelen av kommunens ängs- och hagmarker finns samlad i de 
förhistoriska centralbygderna. Vålsta, i bakgrunden Högbygden. 
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Kartan visar ängs- och hagmarker i Hudiksvalls kommun, med sym-
boler för de olika värdeklasserna. 
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Nr 	Objektnamn, 
Församling 

310  

Naturtyp 	Areal 
ha 

Klass Hävd NOLA Koordinater 
X 	Y 

169 N Furuberg, Hackslått 1,5 III S,R 688570 154015 
Bjuråker Björkhage 1,5 

170 Bygget, 
Bjuråker 

Hacks lått 0,2 III S 688501 153960 

171 Flinttorpet, 
Bjuråker 

Öppen hagmark 3,0 688335 154120 

172 Sniptorp, 
Bjuråker 

Hacks lått 0,3 688225 154005 

173 Brännåsens fb, 
Delsbo 

Annan t. o b. 
hagmark 

3,0 III B x 687170 155450 

174 Anderbo, 
Bjuråker 

Öppen hagmark 0,5 686795 154275 

175 Sörlia, 
Bjuråker 

Öppen hagmark 0,7 686810 153650 

176 Dyrvallen, 
Norrbo 

Annan t. o b. 
hagmark 

3,0 686590 155365 

177 Steg, 
Rogsta 

Björkhage 0,5 III B 685865 157590 

178 Stömne, Öppen hagmark 2,0 II B x 685530 153810 
Delsbo Betad skog 0,9 

179 Oppegården, 
Hög 

Öppen hagmark 2,2 I B x 685045 156530 

180 Vålsta, 
Forsa 

Öppen hagmark 2,5 II B x 685035 156150 

181 Funsta, 
Forsa 

Björkhage 1,2 III B 684750 155710 

182 Råbergsvallen, 
Delsbo 

Öppen hagmark 
Betad skog 

1,5 I B 684395 153705 

183 Solberg, 
Idenor 

Annan t. o b. 
hagmark 

1,3 III B 684010 157295 

184 Bodarna, 
Njutånger 

Havsstrandäng 2,5 III B x 683845 156970 

185 Lindefallet, 
Enånger 

Björkhage 0,5 III B 681965 156010 
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165) kJ FIII2IIIIEURC3-

Bjuråkers församling 

Topo. blad: 16 G NO 

Eko. blad: 7 h, i 

Brukare/markägare: Johan  

Värdeklass: 

Naturgeografisk region: 28 
 

b 

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Hackslått - 1,5 ha 
:2 Björkhage - 1,5 ha  

3,0 ha 

III 

Berglund m fl  

Inventering: Stefan Grundström, 870728 

Furuberg är en av de nordligast belägna byarna i kommunen. Strax 
norr om bykärnan ligger Östi- och Västigården kring vilka ett 
ålderdomligt odlingslandskap är beläget. Runt Västigården och 
vid vägkorsningen mellan gårdarna finns gamla hackslåttytor med 
frisk ängsvegetation av rödventyp. Marken saknar träd- och busk-
skikt men är i övrigt artrik med bland annat smörbollar, på en 
av sina få ängslokaler i länet. Dessutom finns slåtterfibbla, 
stagg, ängsnejlika och ormrot. I hagmarken breder en mosaik av 
örtrik friskäng, skogsnävaäng och gräshed av rödventyp ut sig. 
Trädskiktet har varierande täckningsgrad från bitvis helt öppet 
till bitvis ett nästan slutet trädskikt. Björk är det domineran-
de trädslaget men också asp- och grantelningar finns. Enar är 
spridda i hagmarken och vissa delar är igenväxande med aspsly.. 
Fältskiktsfloran är artrik med bl a en sparsam förekomst av 
fältgentiana och brudsporre samt stagg, ormrot och ängsnejlika. 

I fodermarkerna finns några ängslador och odlingsrösen. Hävden 
av fodermarkerna i N Furuberg har varit lång och kontinuerlig. 
Den forna hackslåttmarken sköts numera visserligen genom årlig 
slåtter men med röjsåg med gräsröjartillsats. Hävden av hagmar-
ken skedde vid mitten av 1980-talet genom fårbete. Därefter har 
skötseln inskränkt sig till en blygsam slyröjning vart annat år. 
Följden av detta är att hagmarken i vissa delar börjat växa igen 
oroväckande. Markerna är dock fria från såväl konstgödselpåver-
kan som andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Fodermarkerna i N Furuberg har ett högt värde som en lokal för 
några av de ovanligare ängsväxterna. Till värdet bidrar också 
den långa och i stort sett obrutna hävdkontinuiteten och frihe-
ten från störningar. Värdet begränsas av att hävden är för svag 
och dessutom av olämpligt slag. 
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170 EI3EGGIU9C 

Bjuråkers församling 

Topo. blad: 16 G NO 

Eko. blad: 6 h, 7 h 

Brukare/markägare: Enskild 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,2 ha 

Beskrivning 

Bygget är en gård i Niklasåsens sydostsluttning, 1,5 km norr om 
Furuberg. Längs vägen till gården finns några små hackslåttytor 
som fortfarande slås. Marken är så när som på några enstaka 
björkar öppen och intas av en frisk ängsvegetation av skogsnäva-
typ. Här är brudborste, blodrot, ängsskallra och fjälltimotej 
vanliga men också mindre vanliga ängsväxter som brudsporre, 
tvåblad och fläckigt nyckelblomster förekommer. Marken är väl-
hävdad och ger ett intryck av att ha varit slagen kontinuerligt 
och länge. Den är opåverkad av konstgödsel. 

Värdeomdöme 

Hackslåttmarken vid Bygget har ett högt bevarandevärde som en 
väl och kontinuerligt hävdad ängsmark med stora floravärden. 
Värdet begränsas främst av den ringa storleken. 

1 7 1 Fr' 	N 70 9C C) 	nr 	 Värdeklass: III 

Bjuråkers församling 

Topo. blad: 16 G NO 

Eko. blad: 6 i 

Brukare/markägare:  Ake  Riss'e'n 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 3,0 ha 

Inventering: Stefan Grundström, 870727 
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Flinttorpet är en av tre gårdar i Pappelås' branta sydvästslutt-
ning, strax sydost om Furuberg. Gården omges av en 3 ha stor be-
tesmark. Även om hagen bär några spridda björkar och enar är hu-
vudintrycket öppet. Vissa delar har varit plöjda för länge sedan 
men har ändå en intressant vegetation och flora. Den vanligaste 
vegetationstypen är en friskäng av örtrik typ där ingen art kan 
sägas dominera i växttäcket. Dessutom finns inslag av högörtfuk-
täng. 

Fältskiktsfloran visar, genom förekomst av tibast och blåsippa, 
tecken på påverkan av basrika mineral. Intressant är också före-
komsten av brudsporre som finns i rikliga bestånd. Dessutom 
finns nattviol, slåtterfibbla, stagg och ormrot. Tidigare växte 
också fältgentiana, ängsvädd och blåsuga här. Gårdens historia 
sträcker sig till ca 1620 då finnar koloniserade platsen. Gårds-
miljön ålderdomlig med äldre uthus och lador. Dessutom finns od-
lingsrösen spridda i betesmarken. Marken hävdades med både lie-
slåtter och nötbete fram till 1968. Därefter följde 13 år av 
fårbete. Sedan dess har marken legat i stort sett ohävdad med en 
tilltagande igenväxning som följd. 

Värdeomdöme 

Flinttorpets fodermarker har ett högt bevarandevärde, främst ur 
floristisk synpunkt. Storleken, de kulturhistoriska värdena och 
störningsfriheten bidrar också positivt till helhetsintrycket. 
Den upphörda hävden och den därigenom tilltagande igenväxningen 
begränsar dock värdet. 

31_712 	:53/411EPTC)Iti? 	 Värdeklass: III 

Bjuråkers församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 16 G NO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,3 ha 

Eko. blad: 6 i 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Stefan Grundström, 870813 
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Kockela 

2:1 

SNIPTORP 

BJURÅKERS KYRKBY 

Snpitorp är en ensamgård i skogslandskapet, 2 km söder om Furu-
berg. Nära gårdsbyggnaderna finns resterna av en hackslåttyta 
med ett glest trädskikt av björk, rönn, tall och gran. Trots att 
marken troligen inte slagits de senaste åren, är vegetationen 
fortfarande intressant. I en friskäng av skogsnävatyp förekommer 
rikligt med den i länet ovanliga smörbollen. Dessutom finns en-
staka skogsnycklar och fältgentianor -i ett torrare parti samt 
gott om ormrot, stagg och prästkrage. Inslaget av högörter och 
högvuxna gräs är stort, som ett resultat av de senaste årens 
uteblivna slåtter. Kulturhistoriska spår och uppgifter om hävd-
historia saknas. Ängsmarken har dock aldrig konstgödslats. 

Värdeomdöme 

Sniptorps hackslått har ett högt bevarandevärde för sina flori-
stiska värden och främst som en lokal för den i länets ängsmar-
ker mycket sällsynta smörbollen. Värdet begränsas av att hävden 
upphört och att området därigenom hotas av en snar igenväxning. 

173 Ft.Ä.INT  NA  SENS F Ä.13 C> 13.11.Ft. Värdeklass: III 

Delsbo församling 

Topo. blad: 16 H SV 

Eko. blad: 4 a 

Brukare/markägare: Bernt Furberg 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Annan träd- och busk- 3,0 ha 
bärande hagmark 

Inventering: Stefan Grundström, 870719 

Beskrivning 

Brännåsens fäbodar ligger i det kuperade skogslandskapet, ca 15 
km nordost om Friggesund. Fäboden ligger vackert på en låg höjd 
mellan östra och västra Brännåstjärnen inramad av granskog. 
Kring byggnaderna finns 3 ha stenig halvöppen betesmark och 
dessutom fd åkermarker ner mot tjärnarna. De oplöjda delarna in- 
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tas av rödvenäng, tuvtåtelfuktäng och en fuktig rished, närmast 
liknande ljunghed. I det glesa trädskiktet finns björk, asp, al 
och sälg. Betesmarken bär också strödda enar. Fältskiktsfloran 
innehåller flera hävdgynnade arter. Bland annat finns ängsnejli-
ka, fläckigt nyckelblomster, fjälltimotej, luddhavre, revfibbla, 
stagg och ormrot. Flera av byggnaderna är i ursprungligt och 
välbevarat skick och många nyttjas som sommarstugor. Den tradi-
tionella hävden med kor och får på skogsbete pågick till 1953. 
Då skedde ett avbrott till mitten av 1980-talet då Bernt Furberg 
återupptog betet, nu med enbart får. Hävden har de senaste åren 
varit lite för svag, men en utökning av fårbesättningen plane-
ras. I övrigt är området opåverkat av störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Brännåsens fäbodar har ett högt bevarandevärde genom den artrika 
ängsfloran, den vackra miljön och friheten från störande in-
grepp. Värdet begränsas främst av hävdavbrottet som medfört en 
viss igenväxning. 

AL 74: ikrari›Nr. IZI3C3 

Bjuråkers församling 

Topo. blad: 16 G SO 

Eko. blad: 3 i 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Jonas Lundin, 890818 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,5 ha 

Beskrivning 

Anderbo ligger vackert i Torbergets sydsluttning, med utsikt 
över norra Dellen. Den intressanta marken är en 0,5 ha stor 
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Anderbonäset 
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Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,7 ha 

igenväxande naturlig fodermark, inklämd mellan två åkrar. Sanno-
likt har området tidigare varit en öppen hagmark. Grässvålen 
byggs upp av stagghed och blåtåtelfuktäng. I trädskiktet finns 
gott om uppväxande gran- och björkplantor och enstaka aspar och 
rönnar. Marken bär också spridda enar och sälgbuskar. 

Trots igenväxningen är floran rik på indikatorarter för hävdad 
och ogödslad mark. Brudsporre finns rikligt i de fuktiga delar-
na. Dessutom finns fläckigt nyckelblomster, låsbräken, stagg, 
ormrot, bockrot, ängsvädd och enligt uppgift också rödklint och 
stor blåklocka. Av kulturhistoriska spår finns endast något od-
lingsröse. Marken har troligen varit ohävdad under 10 - 15 år, 
men är fri från såväl gödselpåverkan som andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Den gamla betesmarken i Anderbo har trots den pågående igenväx-
ningen ett högt bevarandevärde genom sin artrika flora och det 
mycket vackra läget. Värdet begränsas dock aysevärt genom den 
pågående igenväxningen och den ringa storleken. 

lm ÖIIx1. 

Bjuråkers församling 

Topo. blad: 16 G SO 

Eko. blad: 3 h 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Stefan Grundström, 870813 

Beskrivning 

I byn Sörlia, 3 km nordväst om Friggesund, finns en öppen hag-
mark belägen i en skuggig östsluttning, mellan byvägen och några 
mindre åkrar. Marken intas av en friskäng av rödventyp, tuvtå-
telfuktäng och ljunghed. I den västra utkanten finns spridda 
björkar och tallar. Fältskiktsfloran är artrik med god förekomst 
av dvärglummer och slåtterblomma som de mest intressanta insla- 
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gen. Dessutom finns svartfryle, stagg, blekstarr och ormrot. In-
venteringsåret var marken obetad. Tidigare skedde betet med får 
och kor och markägaren planerade att återuppta betet, som tidi-
gare varit både kontinuerligt och långvarigt. Marken bär inga 
spår av konstgödsel eller andra ingrepp. 

Värdeomdöme 

Betesmarken i Sörlia har ett högt bevarandevärde genom den för 
magra betesmarker representativa floran, den i stort sett obrut-
na långa hävdkontinuiteten och friheten från störande ingrepp. 
Värdet begränsas av områdets ringa storlek. 

1 76 D -3E Ft:VALLE N 

Norrbo församling 

Topo. blad: 16 H SV 

Eko. blad: 3 a 

Brukare/markägare: Enskilda 

Inventering: Jonas Lundin, 890914 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Annan träd- och busk- 3,0 ha 
bärande hagmark 
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Dyrvallen (176)  

Beskrivning 

Dyrvallen ligger ca 260möhiDyrvallsåsens sydsluttning, 13 
km nordväst om Ilsbo. Fäboden omges helt av skog och kan bara 
nås via en gångstig, 1 km från närmaste bilväg. Den huvudsakliga 
naturtypen är närmast en annan träd- och buskbärande hagmark 
även om minimala hackslåttytor förekommer vid några av bostugor-
na. Den dominerande vegetationstypen är en friskäng av rödven-
typ. Dessutom finns inslag av stagghed och tuvtåtelfuktäng. En-
staka stora granar, enbuskar och några vackra rönnar finns 
spridda i vallområdet. Fältskiktet innehåller flera växter som 
indikerar lång och kontinuerlig hävd. De mest intressanta är 
ängsnejlika, pillerstarr, luddhavre, stagg och bockrot. 

Byggnaderna är till största delen välbevarade och i oförvanskat 
skick. Trägärdsgårdar och fägata har också underhållits. Marken 
sköttes genom fårbete fram till 1987. Sedan dess är den blygsam-
ma hackslåtten kring bostugorna den enda hävd som sker. Fläck-
vis, även på andra ställen än utanför fähusen, finns spår av 
gödselpåverkan. I övrigt är vallen opåverkad av störande in-
grepp. Genom området passerar en vandringsled. 

Värdeomdöme 

Ett, trots upphörd hävd, representativt exempel på fäbodvall i 
Hälsingland. Detta gäller såväl det biologiska innehållet som de 
kulturhistoriska värdena. Det ostörda läget och betydelsen för 
friluftslivet bidrar också till det höga bevarandevärdet. In-
trycket dras ner dels av gödselpåverkan dels av den upphörda be-
teshävden. 
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1_77 	El'UOICCgr 

Rogsta församling 

Topo. blad: 16 H SV 

Eko. blad: 1 e 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Stefan Grundström, 870811 

Beskrivning 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27 

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 0,5 ha 

Kring Stegsbäcken i den norra delen av Rogsta församling finns 
ett litet odlingslandskap där en 0,5 ha stor hagmark ännu häv-
das. Betesmarken ligger i en svag sydsluttning mellan byvägen i 
väster och E 4 i öster. Trädskiktet är glest och domineras av 
björk. Den vanligaste vegetationstypen är en rödvenäng men in-
slag av fårsvingeltorräng och i de lägre delarna tuvtåtelfuktäng 
finns också. Av arter som indikerar långvarig hävd märks fram-
förallt kattfot, ormrot, stagg och luddhavre. Inslaget av skogs-
arter är också tydligt och troligen ett resultat av att hävden 
varit lite för svag de senaste åren. Marken har aldrig konst-
gödslats. 

Värdeomdöme 

Björkhagen i Steg har ett högt bevarandevärde som en represen-
tant för en ovanlig naturtyp i denna del av länet. Till värdet 
bidrar också störningsfriheten, den vackra landskapsbilden och 
den kontinuerliga hävden. Värdet begränsas av den ringa stor-
leken och den något för svaga hävden. 

178 surkiramiu 	 Värdeklass: II 

Delsbo församling 

Topo. blad: 16 G SO 

Eko. blad: 0 h, 1 h 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark - 2,0 ha 
:2 Betad skog 	- 0,9 ha 

2,9 ha 
Brukare/markägare: Anders Persson 

Inventering: Jonas Lundin, 890718 
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Mickelsho'  I en 

Mickelsholm 7-7
Stenkistan 

Maletuvan 

Beskrivning 
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Strax utanför Stömne nära Delsbo ligger ett vackert betesområde, 
i ett typiskt läge mellan omgivande skog och åkermarker. En min-
dre del är betad skogsmark medan den största delen utgörs av en 
öppen hagmark. Marken är sten- och blockrik och intas av en fat-
tig gräshedsvegetation av rödventyp. Inslag av fårsvingelvarian-
ten av rödvenhed finns också liksom tuvtåtelfuktäng. Den betade 
skogen har ett trädskikt av gran, tall och björk, medan den öpp-
na marken endast bär några spridda enar och rosbuskar. Fältskik-
tet innehåller förutom höstlåsbräken inte några mer anmärknings-
värda ängsväxter. Stagg, bockrot, liten blåklocka och prästkrage 
kan nämnas. Trots detta ger marken ett intryck av att ha varit 
hävdad under en mycket lång tid. Ljungen har inte kunnat bilda 

Betesmarken i Stömne (178) är torr, mager och stenig. 
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buskar, utan förekommer som späda skott i grässvålen. Odonriset 
ligger som hårt tuktade hättor över stenarna. Marken är rik på 
olika spår från äldre tiders hävd. Delar av stengärdsgårdar 
finns liksom äldre åkerstrukturer, odlingsrösen, en lada och en 
sädesbastu. 

Idag sker hävden genom bete med ett 10-tal ungnöt. Betestrycket 
är hårt och betespåsläppet sker tidigt, något som kan förklara 
den relativt artfattiga floran. Med undantag av några marginella 
ytor i områdets utkant är marken fri från gödselpåverkan. Andra 
störande ingrepp saknas också. 

Värdeomdöme 

Hagmarken i Stömne har ett mycket högt värde som ett representa-
tivt exempel på en välhävdad öppen hagmark i denna del av länet. 
Även om floran är relativt artfattig finns andra spår av lång 
och obruten hävd. Till värdet bidrar också rikedomen av kultur-
historiskt intressanta lämningar och den vackra landskapsbilden. 

1 7 9 c)]pxucItikIzi>xr.rq 	 Värdeklass: I 

Högs församling 

Topo. blad: 16 H SV 

Eko. blad: 0 d 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 2,2 ha 

Brukare/markägare: Lars Olsson / Hans Nyberg 

Inventering: Stefan Grundström 
870811 

Oppegården tillhör Fors by och ligger i det vackra jordbruks-
landskapet vid Hornåns dalgång. Objektet är en, så när som på 
ett fåtal björkar, aspar och enar, öppen hagmark. Marken intas 
till stora delar av en välutvecklad torrängsvegetation av får-
svingeltyp. Dessutom finns inslag av friskäng av rödventyp lik-
som, i de lägre partierna, även en fuktäng av tuvtåteltyp. Be-
tesmarken innehåller flera hävdgynnade arter, t ex slåtterfibb- 
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la, kattfot, vårfingerört, vårveronika, vårförgätmigej, stagg, 
ormrot, rödklint och'iuddhavre. Andra intressanta arter är gull-
klöver, nagelört, harmynta och tjärblomster. Hagen breder även 
ut sig på Hornåns södra sida men här är inslaget av skogsarter 
större. 

Markerna längs Hornåns dalgång har varit koloniserade sedan för-
historisk tid. Såväl inom som utanför betesmarken finns fornläm-
ningar. Dessutom finns äldre åkerstrukturer, odlingsrösen och en 
hölada. Hagen har sannolikt en av de längsta hävdkontinuiteterna 
bland länets fodermarker, med en hävdhistoria som troligen 
sträcker sig tillbaka till yngre järnåldern. Idag betas den av 
ungdjur med god - måttlig intensitet. Marken är en del av ett 
större betesområde som också innefattar kultiverad betesmark. 
Förutom ett par elledningar är marken fri från störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Oppegårdens naturbetesmark har högsta bevarandevärde genom sin 
mycket långa kontinuitet som fodermark, sitt goda hävdtillstånd 
och stora floravärden med flera i länet mindre vanliga arter. 
Det vackra läget och rikedomen på kulturhistoriska spår bidrar 
också till värdet. 

1k3C3 

Forsa församling 

Topo. blad: 16 H SV 

Eko. blad: 0 c 

Brukare/markägare: Lars Nilsson 

Inventering: Stefan Grundström,  

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 2,5 ha 

870802 

Vålsta är en av byarna i den västligaste delen av Hornåns dal-
gång. Här är jordbrukslandskapet omväxlande och ålderdomligt. 
Till en av gårdarna (byggnaderna numera nedbrunna) hör en öppen 
hagmark, vackert inramad av åkermarker och skog med stora yviga 
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Friskäng av skogsnävatyp vid Vålsta (180). 

granar i brynen. Området sluttar svagt mot öster och från en 
aspdunge i den östliga delen har man en vacker utsikt över Högs-
bygdens odlingsmarker. I hagen breder friskängar av skogsnäva-
typ, stagg- och ljunghedar samt rished av blåbär-/lingontyp ut 
sig. Mindre partier torr- ängsvegetation och fuktäng av högört-
typ finns också. 

Växter som gynnats av hävden här är bl a låsbräken, slåtterfibb-
la, luddhavre, stagg, ormrot och kattfot. Hagen omges bitvis av 
trä- och stengärdsgårdar. Andra kulturhistoriskt intressanta 
lämningar är äldre åkerstrukturer, odlingsrösen, husgrunder och 
fornlämningar i form av gravhögar. Lars Nilsson har hävdat områ-
det på traditionellt vis sedan länge, och berättar att den väst-
ra delen tidigare varit slåttermark medan den östra relativt 
sent överförts från skogs- till betesmark. Inventeringsåret be-
tades hagen av nötkreatur med en hävdintensitet som varierar 
från svag till god. Totalt sett är dock hävden för svag och de-
lar av området ger ett förvuxet intryck. Marken är fri från så-
väl konstgödselpåverkan som andra allvarligare störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Lars Nilssons hage är ett bra exempel på en kontinuerligt hävdad 
fodermark med stor mångformighet vad gäller hävdformade vegeta-
tionstyper, hävdgynnade arter och kulturhistoriska spår. Till 
värdet bidrar också den ålderdomliga, vackra landskapsbilden och 
friheten från störande ingrepp. Intrycket hålls endast nere av 
den bitvis svaga hävden. 
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I. Et 1 	F 11.7 NSW^. 	 Värdeklass:  III  

Forsa församling 	 Naturgeografisk region: 27 

Topo. blad: 15 H NV 	 Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 1,2 ha 

Eko. blad: 9 b 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Magnus Bergström, 880811 

Beskrivning 

Funsta by ligger 3 km väster om Forsa kyrka. Läget är vackert på 
en höjd norr om Funstasjön. I en sydvänd sluttning ner mot sjön 
ligger en björkhage, omgiven av åkrar. Marken är stenig och bär 
ett trädskikt som förutom björk också innehåller några granar, 
rönnar och spridda enbuskar. Den förhärskande vegetationstypen 
är en gräshed av rödventyp men torrare partier med fårsvingel-
torräng finns också. Av hävdgynnade kärlväxter finns kattfot, 
rödklint, stagg och bockrot. I hagen finns en ängslada, några 
husgrunder och gravhögar. Marken var vid inventeringstillfället 
väl hävdad genom bete med får. Hagen ger ett intryck av att ha 
mycket lång kontinuitet som fodermark och är dessutom fri från 
alla typer av störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Björkhagen i Funsta har ett högt bevarandevärde som en god repre-
sentant för naturtypen björkhage. Den är vidare kontinuerligt och 
väl hävdad, fri från störande ingrepp och belägen i ett vackert 
odlingslandskap vilket ytterligare bidrar till värdet. Detta be-
gränsas något av den relativt artfattiga floran. 



Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,5 ha 
Betad skog 
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Den välhävdade björkhagen i Funsta (181). 
Foto: Magnus Bergström 
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Delsbo församling 

Topo. blad: 15 G NO 

Eko. blad: 8 h 

Brukare/markägare: 011e Jonsson 

Inventering: Magnus Bergström, 880813 
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Beskrivning 

Råbergsvallen ligger i Råbergets sydvästsluttning i det stor-
kuperade skogslandskapet, ca 10 km söder om Delsbo. Området är 
mycket rikt på fäbodar, men få är ännu i drift. Råbergsvallen 
som tillhör byarna Lund, Sättjära och Sunnansjö, är ett undan-
tag. Här gick under inventeringsåret djuren fortfarande fritt på 
skogsbete i omgivningarna. Betet påverkar också markerna kring 
byggnaderna. Förutom några storvuxna yviga granar och björkar är 
dessa marker öppna med en intressant hävdformad vegetation. De 
stagghedar och friskängar av rödventyp som breder ut sig här har 
en artrik fältskiktsflora med bl a blåsuga, ängsnejlika, ormrot, 
kattfot, stagg och liten blåklocka. 

Fähus, bostugor och lador är i genuint, oförvanskat skick och 
oftast väl underhållna. Detta gäller också fägatan och det öv-
riga systemet av trägärdsgårdar. Råbergsvallen är särskilt in-
tressant genom att den har en obruten hävdhistoria, sedan den 
anlades på 1600-talet. Som mest fanns 9 bostugor med djurhåll-
are. Iventeringsåret hade en aktiv brukare 7 mjölkkor, som höll 
markerna kring bebyggelsen i ett välhävdat tillstånd. Konst-
gödsel har aldrig använts. 

Värdeomdöme 

Råbergsvallen har högsta bevarandevärde genom den obrutna, långa 
hävdkontinuiteten, det goda hävdtillståndet, den genuina fäbod-
miljön, friheten från störande ingrepp och den artrika floran. 

4 

På Råbergsvallen registrerades en av 7 djurbesättningar som går 
fritt på skogsbete. 
Foto: Magnus Bergström 



Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Annan träd- och busk - 1,3 ha 
bärande hagmark 
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1B .3 :SOLBERG 

Idenors församling 

Topo. blad: 15 H NV 

Eko. blad: 8 e 

Brukare/markägare: Karl Bernard 

Inventering: Magnus Bergström, 880812 

Beskrivning 

Solberg är en av gårdarna i ett litet odlingslandskap kring Del-
ångersån, 10 km sydost om Idenors kyrka. Till gården hör en 1,3 
ha stor annan träd- och buskbärande hagmark. Stora delar utgörs 
av hällmark med torr ängsvegetation av hällmarks- och får-
svingeltyp. Den areellt mest vanliga vegetationstypen är dock 
friskäng av rödventyp. I trädskiktet dominerar tall och björk, 
men rönn, gran och oxel finns också. Hagen bär ett glest busk-
skikt av en-, ros- och syrenbuskar. Fältskiktsfloran innehåller 
några av de vanligaste ängsväxterna som stagg, bockrot och 
prästkrage. I hällmarksvegetationen finns också kärleksört och 
gul fetknopp. 

Stora delar av hagen är fornlämningsområde. Dessutom finns 
stengärdsgård, odlingsrösen och husgrunder som minner om äldre 
tiders markanvändning. Platsen har enligt brukaren varit be-
tesmark mycket länge. Vid inventeringstillfället betades området 
av 10 mjölkkor, med god intensitet. Vissa delar var till och med 
på gränsen till överbetade. Marken har aldrig konstgödslats el-
ler utsatts för några andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Hagen vid Solberg har ett högt bevarandevärde genom den långa 
obrutna hävdkontinuiteten, det goda hävdtillståndet, de kultur-
historiska lämningarna och säregenheten i att hagen till stora 
delar ligger på hällmark. Värdet begränsas främst av den rela-
tivt artfattiga floran. 
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Vid Solberg (183) finns en av två kända torrängar av häll- 
markstyp i länet. 
Foto: Magnus Bergström 

1 E3 4FIC)I>ANZNA. 

Njutångers församling 

Topo. blad: 15 H NV 

Eko. blad: 7 d 

Brukare/markägare: Hans-Erik 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27 

Naturtyp/-er - areal: 
Havsstrandäng - 2,5 ha 

Östberg 

Inventering: Magnus Bergström, 880812 
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Beskrivning 

Bodarna är en gård vid det inre av Byfjärden, strax utanför Ig-
gesund. Till gården hör en betad strandäng, 2,5 ha stor, som är 
länets tredje kända hävdade havsstrandäng. Betesmarken ligger på 
finkorniga sedimentjordar och är helt öppen. Vegetationen byggs 
upp av fuktängar av tuvtåteltyp och den nordliga varianten av 
högstarrfuktäng. Vid vattenlinjen avlöser nedre landstrandsvege-
tation av norskstarrtyp och utanför denna havsheliofytvegetation 
av bladvass - sävtyp. 

Arter som gynnats av hävden är norskstarr, trådtåg, krypven och 
brunskära, som är vanliga. Dessutom finns kärrspira och kärrsäl-
ting. Marken har enligt Hans-Erik Östberg fungerat som betesmark 
under mycket lång tid. På senare år har den dock bara använts 
som sensommarbete under en kort period för ett 20-tal köttdjur. 
Detta har inte varit tillräckligt för att ge marken ett väl-
hävdat intryck. Hans-Erik Östberg planerar dock att intensifiera 
hävden. I övrigt är betesmarken fri från störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Havsstrandängen vid Bodarna har sitt främsta bevarandevärde som 
en av de tre kända hävdade havsstrandängarna i länet. Till det 
höga värdet bidrar också friheten från störande ingrepp och den 
långa kontinuerliga hävden. Värdet begränsas dock av att betes-
trycket de senaste åren varit för svagt och sporadiskt och den 
för naturtypen relativt artfattiga floran. 

AL k3 55 I_. I»JI) Ir. FALL Ir. nr 

Enångers församling 

Topo. blad: 15 H SV 

Eko. blad: 3 c 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Magnus Bergström,  

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27 

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 0,5 ha 
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Beskrivning 

Lindefallet är en av några byar i ett litet odlingslandskap 
kring Åtjärnsbäcken, 10 km söder om Enångers kyrka. Vid en av 
gårdarna hävdas ännu en 0,5 ha stor björkhage, belägen på torr - 
frisk moränmark. De vegetationstyper som förekommer är gräshed 
och friskäng av rödventyp. Hagen har ett trädskikt av några äld-
re vidkroniga björkar och i buskskiktet finns druvfläder. Fält-
skiktsfloran är förhållandevis artfattig med bl a kattfot, orm-
rot och ängsfryle. Marken ger ett intryck av att vara länge och 
kontinuerligt hävdad. Vid inventeringstillfället betades den väl 
av 5 hästar som också hade tillgång till en närliggande vall. 
Marken har aldrig konstgödslats,men enstaka nässlor och maskro-
sor finns kring en liten gödselhög i området. Dessutom finns en 
sten- och cementhög. 

Värdeomdöme 

Betesmarken i Lindefallet har ett högt värde som en väl och konti-
nuerligt hävdad björkhage med en för naturtypen representativ vegeta 
tion. Värdet begränsas dock av den ringa storleken, de störande in-
greppen och den förhållandevis artfattiga floran. 



FAKTARUTA 

Antal Areal, 
objekt ha 

Klass I 	 1 	5,5 
II 	 7 	12,3 
III 	 10 	9,6 

	

18 	27,4  

Naturtyper 

Öppen hagmark 	 8 	7,6 
Sötvattenstrandäng 	 2 	6,5 
Betad skog (A) 	 1 	1,7 
Annan träd- o buskb. hagmark 1 	1,0 
Björkhage 	 1 	0,6 

Hackslått 
Annan öppen äng 

Artrik åker 

8 	5,8 
1 	1,4 

1 	2,8 
Fält gentiana 
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NORDANSTIGS KOMMUN 

Landskap 

Nordanstigs kommun med Hassela, Bergsjö, Gnarps, Jättendals, 
Harmångers och Ilsbo församlingar har i naturgeografiskt hän-
seende mycket gemensamt med grannkommunen Hudiksvall. I öster 
finns det flacka kustnära skogslandskapet norr om norrlands-
gränsen, naturgeografisk region 27. Detta är gammal bygd, med 
förhistorisk kolonisationshistoria. Till skillnad mot Hudiksvall 
finns här bara ett fåtal ängs- och hagmarker registrerade. Väs-
terut vidtar det mer kuperade sydligt boreala området inom regi-
on 28 b. 

Förutom odlingslandskapen kring de större orterna, rymmer Nor-
danstig vidsträckta skogs- och bergstrakter, som bara avbryts av 
enstaka mindre byar, ensamgårdar och fäbodställen. Dessa trakter 
är emellertid de mest innehållsrika ur inventeringens aspekter. 
Fäbodarna saknar dock oftast djurdrift idag och bara en sådan 
har registrerats i inventeringen. Längst i väster tangeras Nor-
danstig av naturgeografiska regionen 30 a, Norrlands vågiga 
bergkullterräng med mellanboreala skogsområden. I dessa glest 
befolkade, storkuperade gamla finnbygder finns trots allt några 
intressanta ängs- och hagmarksobjekt kvar. 

Naturtyper, vegetation och flora 

De öppna hagmarkerna är den vanligaste typen av naturlig foder-
mark även inom Nordanstigs kommun. Hackslått är också en väl 
representerad naturtyp med 8 registrerade objekt. När det gäller 
vegetationen är friskäng av skogsnävatyp allmän, med representa-
tion i hälften av objekten. Andra vanliga typer är rödvenängar 



10 km  

Teckenförklaring 

• Klass I 

(;) Klass Il 

o Klass Ill 

65 Objektnr. 
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1927 1990 

Aker  10 771 6 502 
Naturbetesmark 1 069 15,7 
Betad skog 518 1,7 
Äng 1 486 5,8 

och fårsvingeltorräng. Även om den totala arealen registrerad 
naturlig fodermark är liten i kommunen och objekten i allmänhet 
är små så representerar de kvarvarande områdena mycket höga flo-
ristiska värden. Fältgentianan tycks ha något av en utbrednings-
tyngdpunkt i denna del av landet och förekommer i hälften av al- 

la registrerade objekt. Även sällsynta och mindre vanliga växter 
som brudsporre, låsbräken, slåtterfibbla, dvärglummer och blåsu-
ga är förhållandevis vanliga i Nordanstigs naturliga fodermar-
ker. Andra karaktäristiska arter är kattfot och fjälltimotej. 

Kartan visar ängs- och hagmarker i Nordanstigs kommun, med sym-
boler för de olika värdeklasserna. 
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Objektnamn, 	Naturtyp 
Församling 

Areal 
ha 

Klass 

NORDANSTIGS 

Hävd 	NOLA 

kommun 

Koordinater 
X 	Y 

186 Korpåsen-Laxbo, Hackslått 1,0 I S,B 	x 690170 152300 
Hassela 	Artrik åker 2,8 

Betad skog 1,7 

187 Rigberg, 	Hackslått 1,0 III S,R 689750 154180 
Hassela 

188 Norrbäck, 	Hackslått 0,6 689690 154380 
Hassela 

189 Buskan, 	Öppen hagmark 1,5 II S,B 	x 689555 153500 
Hassela 	Hackslått 1,5 

190 Sörgården, 	Öppen hagmark 1,0 II B 	- 689455 155880 
Hassela 

191 Normans, 	Hackslått 0,4 III S,B 	- 689435 153930 
Hassela 	Öppen hagmark 0,4 

192 Östergården, 	Annan t. o b. 1,0 III B 	- 689400 155905 
Hassela 	hagmark 

193 Bygget, 	Hackslått 0,4 II S 	x 689250 155485 
Hassela 

194 Västansjövallen Annan öppen äng 1,4 III S 	- 689220 156620 
Gnarp 

195 Toresnäs, 	Hackslått 0,8 II S 	- 688860 156325 
Bergsjö 

196 Mörhög, 	Öppen hagmark 0,6 III B 	- 688210 156920 
Gnarp 

197 Längsterbodarna Sötvatten- 3,5 II B 	- 688110 155335 
Bergsjö 	strandäng 

198 Tjärnänget, 	Öppen hagmark 1,0 III R,B 	- 687800 156650 
Bergsjö 	Hackslått 0,1 

199 Bergsjö, 	Sötvatten- 3,0 II B 	- 687500 156660 
Bergsjö 	strandäng 

200 Norrgima, 	Öppen hagmark 2,0 III B 	- 687465 155235 
Bergsjö 

201 Fåfängan, 	Öppen hagmark 0,7 III B 	- 687335 157060 
Bergsjö 

202 Ingesarven, 	Öppen hagmark 0,4 III R 	- 686820 156410 
Bergsjö 

203 Näset, 	 Björkhage 0,6 III B 	- 686225 156505 
Ilsbo 
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lLk3(5 	k(c)EzilkAsiurq--11.21.2cx3c> 	 Värdeklass: I 

Hassela församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 17 G SV 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Hackslått 	- 1,0 ha 

Eko. blad: 0 e 	 :2 Artrik åker 	- 2,8 ha 
:3 Betad skog 	- 1,7 ha 

5,5 ha 
Brukare/markägare: Göran  Sandell  / bolag, enskilda 

Inventering: Mats Hannerz 1983, in fl 
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Beskrivning 

Korpåsens och Laxbo byar ligger i ett vackert höjdläge, ca 450 in 
över havet i det allra nordvästligaste hörnet av Nordanstigs 
kommun. Byarna etablerades som finnbosättningar kring 1790. Som 
mest fanns 170 personer i 24 gårdar som baserade sitt jordbruk 
på djurhållning. Arealen ängsmark utgjorde i mitten av 1800-ta-
let 87 % av all brukad mark i Korpåsen. Trots att byarna sedan 
länge är övergivna och dagens hävd bara gäller fragment av de 
forna fodermarkerna är Korpåsen och Laxbo fortfarande mycket 
värdefulla dokument över äldre tiders jordbruk. 

Objektet är stort och komplext ur inventeringens synpunkt. Den 
fortsatta beskrivningen inriktar sig därför enbart på de marker 
som hävdas i dag. Dessa är ca 1 ha hackslått, 2,8 ha artrika 
slåtter- och betesvallar och 1,7 ha betad skog på f d ängsmark. 
Till detta kommer också slåtter (maskinell och med lie) av väg-
renarna inom en större del av området. Hackslåttytorna ligger 
oftast på torr mark med en ängsvegetation som närmast liknar 
fårsvingeltypen. Här är gråfibbla, vårbrodd, fjälltimotej och 
grässtjärnblomma vanliga men mer kräsna ängsväxter som låsbrä-
ken, höstlåsbräken, blåsuga, fältgentiana, brudsporre, tvåblad, 
grönkulla och slåtterfibbla finns också. 
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Delar av Korpåsens (186) forna fodermarker har restaurerats och 
hävdas nu genom slåtter och bete. 

Vegetationen på de ännu öppna vallarna har trots tidigare upp 
plöjning, gödsling och insådd naturaliserats mycket långt. De 
ligger till stor del på frisk mark och har en frodig ängsvegeta-
tion av skogsnävatyp. Här är bl a smörblomma, rödklöver, stor-
bladiga daggkåpor, rödven, teveronika, vårbrodd och prästkrage 
vanliga. I fuktigare partier finns en fuktäng av högörttyp med 
bl a älgört, brudborste, kärrfibbla och tvåblad. Hela området är 
tydligt påverkat av en berggrund med basrika mineral, kombinerat 
med översilningsförhållanden. Detta återspeglas tydligt i de nu 
helt igenvuxna ängsmarkerna. Från att ha varit träd- och busk-
bärande ängsmarker har de övergått i artrika lövlundar med väx-
ter som kransrams, vårärt, tibast, trolldruva, grönkulla och 
blåsippa. Tidigare fanns också fjällskära och smörbollar men 
dessa är tillbakaträngda till någon enstaka plats i området. 

Spåren från äldre tiders hävd är talrika. I lövlundarna finns 
röjningsrösen på vilka knippen av lövträdsstammar nu växer. Des-
sa är resultatet av löv- och barktäkt som tidigare kompletterade 
ängshöet. Äldre åkerstrukturer, hus- och källargrunder och ängs-
lador finns också. Markerna kring Lamsås är de enda där hela 
miljön är intakt och markerna omsorgsfullt hävdade. I övriga de-
lar av Korpåsen är skötseln koncentrerad till några av de mest 
värdefulla platserna. Ett ca 3 ha stort betesområde för får har 
inhägnats och omfattar dels gamla åkersvalar dels lövlundsparti-
er på gammal ängsmark. Förutom igenväxningen och en mindre 
kraftledning i områdets utkant finns inga allvarligare störande 
ingrepp i området. 
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Värdeomdöme 

Korpåsen - Laxbo har högsta bevarandevärde genom sin mångformig-
het av olika hävdformade värden. Den extremt artrika och varie-
rade floran, den välutvecklade torrängsvegetationen och de olika 
intressanta markslagen är exempel på detta. Värdet begränsas av 
den pågående igenväxningen, men området har fortfarande goda möj-
ligheter att genom restaureringsåtgärder återfå ännu mer av sina 
tidigare värden. 

	

187  Ft  ~ERG- 	 Värdeklass: III 

Hassela församling 
	

Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 16 G NO 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått- 1,0 ha 

Eko. blad: 9 i 

Brukare/markägare: - / MoDo AB 

Inventering: Stefan Grundström, 870728 
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Beskrivning 

Rigberg var tillsammans med Sunds två ensamliggande gårdar i det 
storkuperade skogslandskapet i Hassela församlings nordvästra 
delar. Sedan hävden upphört och gårdarna avfolkats återstår nu 
igenväxande rester av de tidigare fodermarkerna. I en västvänd 
moränsluttning vid Rigberg finns dock en mark med en intressant 
och ännu intakt ängsvegetation. Det är dock svårt att avgöra om 
marken senast varit ängs- eller hagmark. Vegetationstypen är en 
rished av blåbär-lingontyp med ett glest skikt av gran, tall och 
björk. I fältskiktet växer brudsporre och mycket rikligt av 
fältgentiana, sannolikt en av Hälsinglands rikaste förekomster, 
med flera hundra exemplar. Dessutom finns nattviol, låsbräken, 
dvärglummer, slåtterblomma, fjälltimotej, kattfot, ormrot och 
stagg. 

Jordbruket i Rigberg lades ner i början av 1950-talet. I mitten 
av 1960-talet köptes fastigheten av dåvarande Iggesunds bruk, 
som planterade gran på inägorna. Därefter revs byggnaderna, 
grundmurarna så sent som 1982. Det enda som nu minner om äldre 
tiders hävd är resterna efter en stengärdsgård. I mitten av 
1980-talet intresserade sig Gävleborgs botaniska sällskap för 
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området och det ca 1 ha stora mest intressanta området uppläts 
av Iggesunds bruk för naturvårdsändamål. Under några år sköttes 
marken genom röjningar. Det är dock osäkert om någon slåtter än-
nu har återupptagits. 

Värdeomdöme 

Rigberg har sitt främsta värde som en botaniskt intressant lokal 
med en artrik och intressant ängsflora. Platsen är också sär-
präglad genom sin mycket rika förekomst av fältgentiana. Värdet 
begränsas dock av att slåtter- eller beteshävden legat nere se-
dan 1950-talet. 

31.kla rJorzni3Acic 	 Värdeklass: II 

Hassela församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 16 G NO 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,6 ha 

Eko. blad: 9 i 

Brukare/markägare: Flera enskilda, bl a Per Sving 

Inventering: Stefan Grundström, 870728 
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Norrbäck är en by med ålderdomlig landskapsbild, belägen ca 9 km 
nordväst om Hassela. Byn är intressant därför att väg- och di-
kesrenar fortfarande hackslås omsorgsfullt av bybefolkningen. 
Vägkanterna intas av rished av blåbär-lingontyp och en svårbe-
stämd fuktängstyp med bl a stagg, ormrot, brudborste och blod-
rot. Den botaniskt mest intressanta delen är en vägkant i den 
östra delen av byn. Här finns brudsporre, fältgentiana, blåsuga, 
slåtterblomma, slåtterfibbla, kattfot och ängsnejlika. 

Slåttermarken har slagits så länge man minns och tidigare ingick 
mångdubbelt större hackslåttarealer runt om i byn. De ca 0,6 ha 
som slås nu är dock väl hävdade, även om slåttern ur naturvårds-
synpunkt sker något för tidigt på säsongen. Marken har aldrig 
utsatts för vare sig konstgödselpåverkan eller andra störande 
ingrepp. 
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Värdeomdöme 

Hackslåttytorna i Norrbäck har ett mycket högt värde som en god 
representant för en tidigare vanlig naturtyp. Den artrika ängs-
floran med flera för länet ovanliga ängsväxter, den långa kon-
tinuerliga goda hävden, friheten från störningar och den vackra 
landskapsbilden bidrar också till värdet. 

3_ El 9 13"LIS KAN 	 Värdeklass: II 

Hassela församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 16 G NO 
	

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Hackslått 	- 1,5 ha 

Eko. blad: 9 g, 9 h 
	

:2 Öppen hagmark - 1,5 ha 
3,0 ha 

Brukare/markägare: Familjen Svingstedt 

Inventering: Stefan Grundström, 870801, 0827 
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Buskan och Daniels är två ensamliggande gårdar i skogslandskapet 
1,5 km söder om Kölsjön. Buskan, ursprungligen en finnbosätt-
ning, är den ur inventeringens aspekter mest intressanta med 
flera av de gamla markslagen kvar i hävd. I de småkuperade och 
mot sydost sluttande markerna finns ca 3 ha naturlig fodermark 
som till största delen sköts genom bete men som i vissa delar 
hackslås vissa år. Den naturliga fodermarken omges av åkermar-
ker, gårdsmiljö och skog och uppvisar en rik provkarta av olika 
hävdformade vegetationstyper. Gräshed av staggtyp och friskäng 
av skogsnävatyp är de vanligaste men en artrik fuktäng av tuvtå-
teltyp och en svårbestämd stjärnstarrdominerad fuktäng före-
kommer också. 

Marken är mestadels öppen men bär också enstaka rönnar, någon 
björk och spridda enar. Fältskiktet är artrikt och innehåller 
flera i länet ovanliga ängsväxter. Bland annat finns en rik 
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Buskan (189) ligger vackert som en ljust grön gräsmarksö i det 
milsvida skogslandskapet i nordvästra Hassela. 
Foto: Stefan Grundström 

förekomst av fältgentiana samt slåtterfibbla, blåsuga, dvärglum-
mer, kattfot, rödklint, slåtterblomma, fjälltimotej, stagg och 
ängsnejlika. Lador och odlingsrösen finns spridda i fodermarker-
na och minner om forna tiders hävd. Tidigare var all naturlig 
fodermark på gården slåtteräng. Idag är bete den vanligaste 
hävdformen. Vissa år slås dock delar av betesmarken med lie. Vid 
inventeringstillfället var hävdintensiteten god i stora delar. 
Vissa delar var dock fövuxna och i behov av röjning och intensi-
fierad slåtter- eller beteshävd. Markerna har aldrig konstgöds-
lats eller utsatts för andra allvarligare ingrepp. 

Värdeomdöme 

Buskan är en plats med stora helhetsvärden och en stor mångfor-
mighet vad gäller natur- och vegetationstyper, arter och hävd-
former. Till det mycket höga värdet bidrar också den långa kon-
tinuerliga hävdhistoriken, störningsfriheten och det vackra 
jordbrukslandskapet. Värdet begränsas något av att hävdintensi-
teten bitvis är något för svag. 



Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 1,0 ha 
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190 tskixtcakEzmcm 

Hassela församling 

Topo. blad: 16 H NV 

Eko. blad: 8 b 

Brukare/markägare: Aina Melin 

Inventering: Stefan Grundström, 870717, 07 31 

Beskrivning 

Strax söder om länsgränsen, invid vägen mellan Hassela och Mat-
fors ligger Malungens by. Byn ligger i ett litet odlingslandskap 
på den västra sidan av sjön med samma namn. Vid Sörgården cent-
ralt i byn finns en betesmark med ca 1 ha öppen hagmark men ock-
så några aysnitt gamla betesvallar. Marken är plan och har en-
dast enstaka stenblock i ytan. Några björkar och enbuskar finns 
spridda i området. Grässvålen byggs upp av en artrik friskäng av 
rödventyp. Här förekommer låsbräken, fältgentiana, dvärglummer, 
fläckigt nyckelblomster, kattfot, stagg och ormrot. 

Hagen har varit kontinuerligt betad sedan mycket länge. Tidigare 
betade här nötkreatur, får och häst. Vid inventeringstillfället 
inskränkte sig betet till 3 - 4 får. Det måttliga betestrycket 
har troligen på kort sikt gynnat artrikedomen, samtidigt som 
marken på lång sikt dock hotar att växa igen. Det finns ingen 
påverkan av konstgödsel men markerna genomkorsas av några mindre 
diken. Dessutom finns några mindre upplag. 

Värdeomdöme 

Hagen vid Sörgården har ett mycket högt bevarandevärde, framför-
allt genom den långa hävdkontinuiteten och den artrika och rep-
resentativa vegetationen och floran. Intrycket dras ner något av 
den något för svaga hävden och störningarna från dikena och upp-
lagen. 
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Den artrika betesmarken vid Sörgården (190). 
Foto: Stefan Grundström 

1 9 1 NC,FtivIll.NS 

Hassela församling 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 16 G NO 	 Naturtyp/-er - areal: 
:1 Hackslått 	- 0,4 ha 

Eko. blad: 8 h 	 :2 Öppen hagmark - 0,4 ha 
0,8 ha 

Brukare/markägare: Marie Sundin 

Inventering: Jonas Lundin, 900713 
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Beskrivning 

Normans är en av gårdarna i byn Gräsåsen, ca 10 km nordväst om 
Hassela. Den ligger 350 m ö h och omges överallt av skogsmark. 
På gården finns rester av de forna fodermarkerna kvar i form av 
dels en öppen hagmark dels en hackslåttyta. Hagmarken intas till 
övervägande del av en friskäng av rödventyp medan hackslåtten 
har en frisk ängsvegetation av örtrik typ. Här finns några 
spridda granar och rönnar samt en liten dunge av samma trädslag. 
I hagmarken träffar man de vanligare ängsväxterna men hackslåt-
tens flora är desto artrikare. Här finns bl a en rik förekomst 
av brudsporre, dessutom låsbräken, fältgentiana, dvärglummer, 
slåtterblomma, stagg och ormrot. Några odlingsrösen ligger också 
spridda i ängsmarken. 

Nuvarande brukare har ägt gården sedan 1987 och påbörjat en upp-
rustning av de gårdsnära markerna. Hagen hävdas väl genom bete 
med får som även betar en närliggande betesvall. Ängen lieslås 
varje år men höet har hittills oftast fått ligga kvar på plats-
en. En viss utglesning av ängens trädskikt har också skett även 
om en hårdare gallring vore önskvärd. Konstgödsel har aldrig an-
vänts i fodermarkerna. 

Värdeomdöme 

Gräsåsens fodermarker har ett högt bevarandevärde främst genom 
sin artrikedom, men också genom den kontinuerliga hävden och 
förekomsten av både slåtter- och beteshävd. Värdet begränsas 
dock av att ängsmarken på senare år hävdats alltför svagt vilket 
lett till en begynnande igenväxning. 

1912 kisuriunxI4krtx>ium 

Hassela församling 

Topo. blad: 16 H NV 

Eko. blad: 8 b 

Brukare/markägare: Hagström 

Inventering: Stefan Grundström, 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Annan träd- och busk- 1,0 ha 
bärande hagmark 

870717 
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Beskrivning 

Östergården är en av gårdarna i Malungens by nära Medelpads-
gränsen invid vägen mellan Hassela och Matfors. Gården ligger i 
ett litet odlingslandskap på den västra sidan av sjön Malungen. 
Till Östergården hör 2 partier annan träd- och buskbärande hag-
mark totalt omfattande ca 1 ha. Vissa delar är öppnare medan an-
dra har ett mer slutet trädskikt av tall och björk, och ett 
buskskikt av en och späda gran- och björkplantor. De trädbärande 
delarna övergår gradvis i skogsmark. 

I de öppnare aysnitten är vegetationen en torräng av fårsvingel-
typ. I de mer slutna partierna övergår torrängen i en blandtyp 
mellan skogsnävaäng och blåbär-lingonhed. Hagen har en välut-
vecklad ängsflora med bl a fläckigt nyckelblomster, kattfot, 
ormrot, ängsskallra och stagg. Ursprungligen var hagmarken hack-
slått. I senare tid har den dock varit betesmark för nötkreatur. 
Efter en tid utan hävd på 1970-talet återupptog Hagströms betet, 
denna gång med får. Hagmarken är en del av ett större betesom-
råde med betesvallar och skog. Fåren får dock byta fållor på ett 
sätt som medför att vissa delar av naturbetesmarken förblir obe-
tade vissa år. Genom detta var hagen i stora delar bara måttligt 
hävdad vid inventeringstillfället. Marken har dock aldrig konst-
gödslats. 

Värdeomdöme 

Betesmarken vid Östergården har ett högt värde genom den artrika 
floran och friheten från störande ingrepp. Värdet begränsas dock 
av att hävden avbröts en tid på 1970-talet och att hävden nu 
dessutom är något för svag. 

15) 3 II-MG-GEE  gr 

Hassela församling 

Topo. blad: 16 H NV 

Eko. blad: 8 a, 8 b 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,3 ha 

Brukare/markägare: Rudolf Danielsson 

Inventering: Stefan Grundström, 870731 
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Beskrivning 

Bygget är en av några glest liggande gårdar i skogslandskapet ca 
10 km nordost om Hassela. Nära gården finns ett litet stycke 
hackslått, vackert belägen mellan åker- och skogsmark. Ängen 
ligger på småblockig torr - frisk moränmark. Här utbreder sig 
framför allt en rödvenäng men också en staggdominerad torr-
ängsvegetation. Enar och enstaka smågranar finns men inget 
egentligt trädskikt. Fältskiktsfloran innehåller en lång prov-
karta med för länet intressanta ängsväxter. Vid inventerings-
tillfället blommade ett 30-tal fältgentiana och ett 10-tal brud-
sporrar. Dessutom finns låsbräken, dvärglummer, slåtterblomma, 
blåsuga, kattfot och sandviol. 

Ursprungligen var området slåtteräng men sedan början på 
1960-talet har marken betats av nötkreatur. 1986 såldes dock 
djurbesättningen och betet upphörde. 1992 restaurerades marken 
och hävden återupptogs igen, nu genom lieslåtter. Med undantag 
av en liten fläck med brännässlor saknas gödselpåverkan. I ut-
kanten av området finns dock några skrotupplag. 

Värdeomdöme 

Den före detta betesmarken vid Bygget har ett mycket högt värde 
genom sin intressanta och artrika flora. Marken är genom sitt 
läge, utseende och biologiska innehåll också representativt för 
en ängsmark i denna del av länet. Intrycket begränsas framför-
allt av kontinuitetsbrottet på 1980-talet, som medfört en viss 
igenväxning. 

Fodermarken vid Bygget (193) var vid inventeringstillfället art- 
rik men stadd i igenväxning. 1992 återupptogs slåttern. 
Foto: Stefan Grundström 
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Naturtyp/-er - areal: 
Annan öppen äng - 1,4 ha 
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15)41 .v.A.surikrq:serk5Nrikwurg 	Värdeklass: III 

Gnarps församling 

Topo. blad: 16 H NV 

Eko. blad: 8 d 

Brukare/markägare: Anders Andersson / Stiftelse 

Inventering: Stefan Grundström, 870716 

20:7 
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Beskrivning 

Västansjövallen ligger i Västansjökullens sydsluttning, i skogs-
landskapet ca 12 km nordväst om Gnarp. Här finns ett stycke öp-
pen ängsmark som till en del plöjts för 40 år sedan. Marken in-
tas av en vegetationstyp som närmast liknar friskäng av skogs-
näva-typ, men där tuvtåtel och daggkåpor dominerar. Ängen är med 
undantag av någon enstaka enbuske och björk helt öppen. Av hävd-
gynnade fältskiktsarter finns bl a stagg, fläckigt nyckelbloms-
ter, ängsskallra, ängsnejlika, ormrot och backruta. I de delar 
som plöjts finns några maskrosor, men i övrigt är floran väl na-
turaliserad. 

Västansjövallen har anor sedan 1700-talet och vid laga skifte 
1842 övertogs den av bönderna i Byn, Gnarp. 1875 hade 14 bönder 
sina djur, sammanlagt 100 kor och 50 getter, här på somrarna. 
Den intressanta marken sköts idag genom slåtter med traktor och 
slåtterbalk. Brukaren hade vid inventeringstillfället också 6 
får på vallen som betade en artfattig vall i närheten av ängs-
marken. Denna är fri från störande ingrepp och har sannolikt 
heller aldrig gödslats. 

Värdeomdöme 

Ängen vid Västansjövallen har ett högt värde som en kontinuer-
ligt och väl hävdad ängsmark med en artrik flora och en vacker 
landskapsbild. 
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Ängsmarken vid Västansjövallen (194). 
Foto: Stefan Grundström 

TORE E; rJAEI. 	 Värdeklass: II 

Bergsjö församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 16 H NV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 0,8 ha 

Eko. blad: 7 c 

Brukare/markägare: Karl Bergdahl 

Inventering: Stefan Grundström, 870813 
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Beskrivning 

Toresnäs är en gård i en liten isolerad skogsby vid Annsjöns 
södra strand, ca 14 km norr om Bergsjö. Vid gården finns fort-
farande några mindre hackslåttytor som fortfarande hävdas. Äng-
arna saknar såväl träd- som buskskikt och intas helt av frisk 
ängsvegetation av skogsnävatyp. I de två östligaste ytorna finns 
bestånd av fältgentiana. Dessutom finns rödklint, fjälltimotej, 
kattfot, stagg, pillerstarr och rikligt med ormrot. I närheten 
finns också en gammal stig med en välutvecklad ängsflora med 
bland annat stagg, blåsuga och ormrot. Nära ängsmarken finns en 
ängslada. 

Platsen koloniserades på 1800-talet och ängsmarken sköttes ur-
sprungligen helt genom lieslåtter. Nu lieslås endast de båda 
östligaste ytorna. Övriga delar slås med traktor och slåtter-
balk. Skillnaden i hävdformer återspeglar sig tydligt i floran 
genom att de lieslagna delarna har en mer välutvecklad ängsflo-
ra. Slåttern här sker också senare. Sammantaget är dock alla 
ytor i god hävd och ostörda av konstgödselpåverkan eller andra 
störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Ängsmarken vid Toresnäs har ett mycket högt bevarandevärde genom 
sin kontinuerliga hävdhistorik, det goda nuvarande hävdtillstån-
det, den artrika floran och friheten från störande ingrepp. Vär-
det begränsas något av att hävden inte sker helt med lie. 

1s)(5iöiöc 	 Värdeklass: III 

Gnarps församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 16 H NV 	 Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,6 ha 

Eko. blad: 6 d 

Brukare/markägare: Bergström 

Inventering: Stefan Grundström, 870717 
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Beskrivning 

Västergrängsjö är en by i odlingslandskapet i Gnarpsåns dalgång, 
ca 5 km väster om Gnarp. Strax norr om gården Mörhög finns en 
0,6 ha stor öppen hagmark omgiven av skog, åkrar och bebyggelse. 
Hagen är i kanterna något igenvuxen med gråal, björk och gran 
men saknar i övrigt träd- och buskskikt. Marken intas i övrigt 
av dels en frisk ängsvegetation av skogsnävatyp dels en torräng  
åv  fårsvingeltyp, dock med stagg som dominerande inslag. Av 
andra hävdgynnade arter finns ängsnejlika, ormrot, revfibbla och 
bockrot. I hagen finns också några odlingsrösen. Enligt den nu-
varande ägaren har marken betats i minst 50 år. Hävdhistoriken 
dessförinnan är okänd. Nu betas marken med måttlig intensitet av 
får. Konstgödsel har aldrig använts. 

Värdeomdöme 

Hagen i Mörhög har ett högt bevarandevärde som en kontinuerligt 
hävdad hagmark med en relativt välutvecklad grässvål, fri från 
störningar. Värdet begränsas av att området är litet och att den 
nuvarande hävden är för svag. 

I_ 5 7 	T.._..Ä.INTGS E Ft.131DID.A.Ftl•TIN.  Värdeklass: II 

Bergsjö församling 

Topo. blad: 16 H NV 

Eko. blad: 6 a 

Brukare/markägare: Bengt Svang 

Inventering: Jonas Lundin, 891023 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 3,5 ha 

Beskrivning 

Längsterbodarna är en vackert belägen gård i ett litet odlings-
landskap vid Längsterbodsjöns östra strand, 15 km nordväst om 
Bergsjö. Till gården hör en strandäng omgiven av sjön och åker-
marker. I väster reser sig Älvåsens skarpa profil. Strandängen 
intas av fuktängar av gräs-lågstarrtyp, bitvis med stort inslag 



Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Öppen hagmark 	1,0 ha 
:2 Hackslått 	- 0,1 ha 

1,1 ha 
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Den vä1hävdade strandängen vid Längsterbodarna (197). 

av blåtåtel. Närmare vattenlinjen sker en övergång till hög-
starrfuktäng. I vattenlinjen växer denna i mosaik med en kort-
skottsvegetation. Med undantag av några enstaka björkar och en 
lövdunge med asp och björk, saknar betesmarken trädskikt. Där-
emot bär marken spridda enar, ros-, vide- och tallbuskar. I 
fuktängarna växer bl a ärtstarr, stagg och höstfibbla. I kort-
skottsbältet finns ävjebrodd, fyrling, nålsäv och kärrlonke. 

Längsterbodarna var ursprungligen en fäbodvall som dock övergick 
till permanent gård 1855. Från början slogs strandängen men på 
senare år har den hävdats genom bete med ett 10-tal mjölkkor. 
Dessa håller marken i ett välhävdat tillstånd, och släpps för 
bete mycket tidigt på säsongen. Området är helt fritt från såväl 
konstgödsel- som annan påverkan. 

Värdeomdöme 

Strandängen vid Längsterbodarna är ett representativt exempel på 
en kontinuerligt och väl hävdad sötvattenstrandäng. Till det 
mycket höga bevarandevärdet bidrar också storleken, friheten 
från ingrepp och den vackra landskapsbilden. 

15.)k3 no.ykiizrJArJciunr 	 Värdeklass: III 

Bergsjö församling 

Topo. blad: 16 H NV 

Eko. blad: 5 d 

Brukare/markägare: Stig Lindmark 

Inventering: Stefan Grundström, 870729, 0828 
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Beskrivning 

Tjärnänget är en gård i Västertanne, 4 km norr om Bergsjö. Den 
ligger i en sydvänd sluttning som vetter mot Tannetjärnen. Till 
gården hör dels en öppen hagmark, fördelad på två mindre områden 
dels några små ängsfragment. Hagen är helt öppen och belägen på 
en småblockig moränmark. Här breder en mosaik av fårsvingeltorr-
äng och en friskäng av skogsnävatyp ut sig. Floran innehåller 
några av de vanligare ängsväxterna som t ex ormrot, bockrot, 
stagg, ängsnejlika och revfibbla. Vid den västra delen av hagen 
finns en ängslada. 

Ängsmarken har en artrik friskängsvegetation av skogsnävatyp med 
bl a låsbräken, fältgentiana, stagg, ormrot och kattfot. Ängs-
marken har under lång tid dock inte hävdats annat än genom röj-
ning. Vid inventeringstillfället var dock hagen välhävdad genom 
bete av får i den västra delen och mjölkkor i den östra. I kan-
ten av den västra delen finns en svag men troligen naturlig göd-
selpåverkan. 

Värdeomdöme 

Fodermarkerna vid Tjärnänget har ett högt bevarandevärde genom 
att både slåtter- och betesmark förekommer. Till värdet bidrar 
också den långa kontinuerliga hävden av hagmarkspartierna, den 
välutvecklade torrängsvegetationen i dessa och den artrika ängs-
floran i hackslåttfragmenten. Värdet begränsas främst av att 
slåttern upphört i ängsmarken och att denna är mycket liten. 

1 5) 5) II  EC  NZC;t53 rö 

Bergsjö församling 

Topo. blad: 16 H NV, SV 

Eko. blad: 4 d, 5 d 

Brukare/markägare: Karl-Erik  Nilsson / kyrkan och enskilda 

Värdeklass: II 

Naturgeografisk region: 27 

Naturtyp/-er - areal: 
Sötvattenstrandäng - 3,0 ha 

Inventering: Stefan Grundström, 870729 
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Beskrivning 

Centralt i Bergsjö, på en udde vid Storsjöns norra strand finns 
en 3 ha stor sötvattenstrandäng. Trädskiktets täckningsgrad va-
rierar. Vissa delar är helt öppna medan andra partier, framför-
allt på torrare mark, har en bitvis tät skog av al och björk. 
Området har också ett buskskikt med en, viden och albuskar. Ve-
getationen är i de fuktigaste delarna en fuktäng av fräken-
starrtyp och fuktäng av högstarrtyp. I de mest öppna och lite 
torrare delarna finns en fuktäng av blåtåteltyp. Framför allt 

Strandängen i Bergsjö (199) betas av ungnöt. 
Foto: Stefan Grundström 



Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 2,0 ha 
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här påträffar man växter som gynnas av hävden. Bl a förekommer 
rikligt med stagg och ormrot men också revfibbla, svartfryle och 
blekstarr. 

Intressant är också att det i anslutning till strandängen finns 
en liten torrbacke som också påverkas något av betet. Här växer 
bl a låsbräken, mörkt kungsljus, rödklint, stor blåklocka och 
ängsnejlika. Enligt en närboende har strandängen hävdats mycket 
länge. Vid inventeringstillfället betades den av 7 ungnöt med en 
intensitet som varierade från svag i de riktigt fuktiga delarna 
till god i de torrare. Området har inte konstgödslats eller ut-
satts för annan störande påverkan. 

Värdeomdöme 

Strandängen i Bergsjö har ett mycket högt bevarandevärde genom 
den långa hävdkontinuiteten, friheten från störande ingrepp och 
storleken. Till värdet bidrar också förekomsten av både torr 
ängsvegetation och sötvattenstrandäng. Det som begränsar värdet 
är främst den bitvis låga hävdintensiteten. 

11 00 	 3E 

Bergsjö församling 

Topo. blad: 16 H SV 

Eko. blad: 4 a 

Brukare/markägare: Bo Berglund 

Inventering: Stefan Grundström, 870718 

Beskrivning 

Norrgimma är en mindre skogsby 13 km väster om Friggesund. Vid 
en av gårdarna finns ett betesområde som består av plöjda betes-
vallar 2 ha öppen hagmark insprängd som öar i åkermarken. Betes-
marken omges av skog, väg och gårdsmiljö och genomflyts av en 
bäck, ett biflöde till Gimmaån. Den östra delen är en ytblockig 



Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 27  

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,7 ha 
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torr - frisk moränmark med fårsvingeltorräng och friskäng av 
rödventyp. De västra delarna är mindre steniga och har dessutom 
en artrik fuktäng av tuvtåteltyp. Träd och buskar saknas helt. 
Av arter som gynnats av hävden hittades vid inventeringstillfäl-
let kattfot, ormrot, liten blåklocka, stagg, bockrot, revfibbla 
och blekstarr. 

Ursprungligen var marken hackslått men sedan 25 år hävdas den 
genom bete med 10 - 15 mjölkkor, till övervägande del med god 
intensitet. De västra delarna är påverkade av ett stort dike som 
mynnar i en bäck. Bortsett från en viss konstgödselpåverkan i 
några kanter är naturbetesmarken opåverkad av andra störande in-
grepp. 

Värdeomdöme 

Betesmarken i Norrgimma har ett högt bevarandevärde genom sina 
väl och kontinuerligt hävdade grässvålar med flera för betesmar-
ker i länet representativa vegetationstyper. Värdet begränsas av 
att mer ovanliga indikatorarter saknas och störningen från dik-
ningen. 

201 PUILFÄNGikr4 

Bergsjö församling 

Topo. blad: 16 H SV 

Eko. blad: 4 e 

Brukare/markägare: Edvin Häll 

Inventering: Stefan Grundström, 870813 

Bredviksberget 

UNGRIqk 
	

Bredvik 

Beskrivning 

Fåfängan är den sydligast belägna gården i Ungricks by, strax 
öster om Bergsjö. Gården är ålderdomlig och ligger aysides på en 
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udde i den norra delen av Storsjön. Mellan gårdens åkermarker 
och den omgivande skogen finns ett stycke stenig öppen hagmark, 
med ett glest skikt av enbuskar. I kanterna finns också några 
enstaka tallar och björkar. Marken intas av en friskäng av röd-
ventyp som närmare skogen övergår i ljunghed. Ljungtuvor finns 
också spridda i hela betesmarken och ger en tydlig karaktär åt 
området. Floran är präglad av långvarigt bete och innehåller 
bland annat stagg, låsbräken, revfibbla och ormrot. 

Hagen omgärdas av en trägärdsgård och till en mindre del av en 
stengärdsgård. Vid inventeringstillfället var marken måttligt - 
väl hävdad genom bete. Enligt Edvin Häll har marken "alltid" 
varit betesmark. Den har heller aldrig gödslats och är också 
opåverkad av andra störande ingrepp. 

Värdeomdöme 

Fåfängans betesmark har ett högt bevarandevärde som en välhävdad 
och ostörd betesmark med en lång och obruten hävdhistorik. Till 
värdet bidrar också den ålderdomliga och vackra landskapsbilden. 
Värdet begränsas främst av att området är litet. 

202 	JED7C3-ICE314..RATIEUJ 	 Värdeklass: III 

Bergsjö församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 16 H SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Öppen hagmark - 0,4 ha 

Eko. blad: 3 c 

Brukare/markägare: Enskilda (dödsbo) 

Inventering: Stefan Grundström, 880731 
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Beskrivning 

Ingesarven är en by i ett litet odlingslandskap öster om Kitte-
sjön, 7 km söder om Bergsjö. Vid en av gårdarna finns en liten 
öppen hagmark, helt utan träd- och buskskikt. Marken är förhål-
landevis plan och stenfattig och intas av dels en ljunghed dels 
en friskäng av.rödventyp. Floran är artrik med bl a slåtterfibb-
la, fläckigt nyckelblomster, stagg, ormrot och luddhavre. Områ-
det var tidigare betesmark men hävdas sedan slutet av 1970-talet 
endast genom röjning. Marken har aldrig konstgödslats och är fri 
från andra typer av ingrepp. 
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Värdeomdöme 

Den forna betesmarken i Ingesarven har sitt främsta värde i 
förekomsten av hävdformade vegetationstyper med en ännu intres-
sant flora. Värdet begränsas dock av den svaga hävden och att 
området är litet. 

203 	rJA,t;IP 	 Värdeklass :111 

Ilsbo församling 	 Naturgeografisk region: 28 b 

Topo. blad: 16 H SV 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 0,6 ha 

Eko. blad: 2 c, d 

Brukare/markägare: Åke Lönnberg 

Inventering: Stefan Grundström, 870731 

Näset är en gård på en udde i Sävsjön, strax norr om Ilsbo. Vid 
gården finns en björkhage omgiven av åkermark och gårdsmiljö. 
Hagen har förutom björk också enstaka tallar och sälgar samt 
spridda enbuskar. Trädskiktet är i vissa delar förhållandevis 
tätt. Marken har en mosaik av fårsvingeltorräng och friskäng av 
skogsnävatyp. Här finns ett flertal hävdgynnade kärlväxter, bl a 
rödklint, blåsuga, ormrot, ängsnejlika, fjälltimotej, luddhavre, 
kattfot och ormrot. I hagen finns dessutom odlingsrösen, en 
ängslada, en jordkällare och en ditflyttad fäbodstuga. 

Enligt Åke Lönnberg har hagen betats kontinuerligt sedan mycket 
länge. Nu hävdas marken måttligt genom sent påsläpp av nötkrea-
tur. Marken är fri från konstgödselpåverkan och andra störande 
ingrepp. 

Värdeomdöme 

Björkhagen på Näset i Ilsbo har ett högt bevarandevärde genom 
att den representerar en för denna trakt ovanlig naturtyp. Dess 
långa och kontinuerliga hävdhistorik, den artrika ängsfloran, 
ostördheten och den vackra landskapsbilden bidrar också till 
värdet. Värdet begränsas av att hävden har för låg intensitet 
och att området är litet. 





(R) Sporadisk hävd, 

Välhävdad men 
märkligt trivial 
flora o veget. 

Igenväxande 
pga svag hävd 

Små floravärden 
pga svag hävd 

Svag hävd 

(S) igenväxande 

Pellas 	Blandlövhage 0,5 B 
Öppen hagmark 0,5 	B 

Mörkvik Blandlövhage 0,8 B 

Ovansjö-Se Björkhage 0,3 B 
Öppen hagmark 0,3 	B 

Kilen 	Björkhage 	1,0 	B 

Forsby- 	Björkhage 	0,3 
bodarna 

672965 
154500 

672550 
153645 

672090 
154645 

670850 
155370 

668795 
154420 
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OBJEKT MED VISST BEVARANDEVÄRDE 
Klass IV 

Sammanställningen tar upp områden med vissa bevarandevärden men 
som inte har natur- och kulturhistoriska kvaliteter som samman-
tagna motsvarar värdeklass III. Uppgifter om hävd som markerats 
med parentes ayser att hävden inte sker varje år. B = bete, S = 
slåtter, R = röjning, - = hävdas inte. 

Många områden i sammanställningen har goda förutsättningar för 
att, efter en restaurering, öka sitt värde. 

Objektnamn Naturtyp 	Areal Hävd Anmärkning 	X koord 
(ha) 	 Y koord 

Sandvikens kommun 

Gävle kommun 

Mälbo 

Koffsta 

Öppen hagmark 0,7 	B 	Igenväxande 
pga svag hävd 

Annan t o b 	0,3 	(B) Sporadisk och 
hagmark 	 svag hävd 

669800 
155720 

669715 
156755 

Ockelbo kommun 

Vansbron 	Annan t o b 
	

1,2 	Hävdgynnad flora 675290 
hagmark 	 men igenväxande 	155370 

Söderhamns kommun  

Berge  

Haga 

Öppen hagmark 0,5 

Fd slåtterkärr 0,2 

B 	Fläckvis N-påv. 
trivial flora 

Ohävdat sedan 
länge, hävd-
gynnad flora 

681045 
155395 

683005 
152415 
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Objektnamn Naturtyp Areal 
(ha) 

Hävd Anmärkning X koord 
Y koord 

Roren Annan t o b 1,2 B Svag hävd, 682320 
hagmark igenväxande 153400 

Kvarnön Björkhage 0,5 B Nyrestaurerad, 680850 
små floravärden 153145 

Rengsjö Annan t o b 2,0 Intressant flora 680345 
hagmark men igenväxande 

och ()hävdat 
154515 

Kyrkbytjärn Sötvatten- 0,5 B Små floravärden 679290 
strandäng omgivet av göds-

lade marker 
154040 

Knisselbo Annan t o b 1,5 B Fläckvis gödslat, 678895 
skogsklocka 153380 

Fredags- Hacks lått 0,5 Vissa flora- 677085 
berget värden, ohävdat 151145 

Ovanåkers kommun 

Nybo Hacks lått 0,3 (S) Små floravärden, 682345 
Öppen hagmark 1,2 B delvis hävdat 149150 

Bergsbo Öppen hagmark 1,5 B Små floravärden, 681250 
hävdavbrott 150410 

Mångs Öppen hagmark 1,0 B Små floravärden, 679960 
Betad skog 1,0 B delvis N-påverk. 150955 

Mossbo Öppen hagmark 1,0 B Små floravärden, 679865 
N-påverkat 151545 

V Grannäs Annan t o b 6,5  Hävdgynnad flora 678575 
hagmark men ohävdat och 

igenväxande 
151050 

Hibovallen Annan t o b 5,0 Vissa flora- 678400 
hagmark värden men igen-

växande 
150270 

Ljusdals kommun 

Sund Öppen hagmark 0,7 B Vissa flora- 689295 
värden men N- 
påverkat, väg 
gm. området 

149280 

Ryggskog Hacks lått 0,3 Igenväxande äng 684825 
med fältgentiana 146380 

Gällsjö- Hacks lått 0,6 Igenväxande, fd 683925 
vallen lokal för fält- 

gentiana 
148060 
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Objektnamn Naturtyp 	Areal Hävd Anmärkning 	X koord 
(ha) 
	

Y koord 

Björkberg 	Öppen hagmark 1,5 	- 	Igenväxande men 	683215 
med hävdformad 	146105 
vegetation o flora 

Hudiksvalls kommun 

Duvnäs 	Öppen hagmark 0,5 	B 	Litet och N-påv. 685765 
men med vissa 	153990 
floravärden 

Vedmora 	Sötvatten- 2,5 B Nyrestaurerad, 682375 
strandäng 	 små floravärden 156165 

Nordanstigs kommun 

Storön Artrik åker 	3,0 	B 	Vissa flora- 	687160 
värden, svag 	156825 
hävd, historisk 
lokal för fjäll-
gentiana 

Västra Grannäs är en fäbodvall i Ovanåkers kommun. Fläckvis är 
vegetationen fortfarande intressant, men hävden har legat nere 
en längre tid och gräsmarkerna växer nu snabbt igen. 
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PRESSTOPP ! 

Under rubriken tas 4 områden upp som kommit till länsstyrelsens 
kännedom först under sammanställningsarbetets slutskede. Eftersom 
ett inarbetande av områdena i statistik, text och kartor skulle 
försena tryckningen aysevärt tas de här upp under separat rubrik. 
I huvudet till varje objekt har även mittpunktskoordinater och 
uppgift om avtal om NOLA-ersättning finns angivits. 

11 0 41 AT.Ä.S 'WE RikICE rtur 	 Värdeklass: II 

Staffans församling 

Topo. blad: 13 H NV 

Eko. blad: 5 e 

Brukare/markägare: Enskild 

Inventering: Peter Ståhl, 9207  

Naturgeografisk region: 26  

Naturtyp/-er - areal: 
:1 Artrik vall - 7,5 ha 
:2 Betad skog -  2,5 ha  

10,0 ha 

X koord: 672635 
Y koord: 157375 

NOLA: Nej 

Beskrivning 

I Hemlingby, i Gävle tätorts sydöstra utkant, finns resterna av 
ett ålderdomligt odlingslandskap som fortfarande hävdas. Området 
som ligger inklämt mellan trafikleder och ett villaområde, be-
står av en mosaik av oftast ogödslade vallar, artrika kantzoner 
(fd hackslåttmark) och betad skog. I av upplöjningen opåverkade 
kantzoner finns inslag av torräng närmast liknande örtrik ängs-
havretyp, med växter som brudbröd och tjärblomster bland karak-
tärsarterna. Dessutom förekommer flera andra ängsväxter som 
gullviva, rödkämpar, slåtterfibbla, blåsuga, bockrot och flera 
arter ängssvampar (vaxskivlingar). 

Området är ovanligt rikt på spår från äldre tiders hävd. Bl a 
finns odlingsrösen, 2 ängslador, flera små troligen mycket gamla 
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åkerstrukturer och ett omfattande system av stengärdsgårdar. 
Detta illustrerar tydligt den möda som tidigare lades ner för 
att utestänga betesdjuren från äng och åker. Området hävdas ge-
nom bete med ridhästar som håller grässvålarna så kortsnaggade 
att en minskning av betestrycket skulle vara positiv för vegeta-
tionen. Bortsett från det "inklämda läget" finns inga särskilda 
störande ingrepp i området. 

Värdeomdöme 

Betesmarken vid Västeråkern har ett mycket högt bevarandevärde 
främst genom sina intressanta kulturhistoriska förhållanden. 
Till värdet bidrar också områdets betydelse för landskapsbild 
och rekreation i Hemlingby, den intressanta ängsfloran och stor-
leken. 

205 
	

Värdeklass: III 

Staffans församling 	 Naturgeografisk region: 26 

Topo. blad: 13 H NO 
	

Naturtyp/-er - areal: 
Artrik åker - 4,4 ha 

Eko. blad: 5 f 
X koord: 672875 

Brukare/markägare: Enskild 
	

Y koord: 157620 

Inventering: Peter Ståhl, 920611 	NOLA: Nej 

Beskrivning 

I Källmur, mellan Gävle tätort och Bomhus, finns ett öppet be-
tesområde på svagt sluttande, sydexponerad finsedimentmark. Ha-
gen omfattar en mosaik av gödslade och ogödslade vallar och art-
rika kantzoner på moränmark. Beskrivningen här omfattar bara de 
opåverkade delarna som är består av tre mindre aysnitt. Här har 
flera intressanta ängsväxter hunnit vandra in sedan den senaste 
upplöjningen. Bland annat förekommer knölsmörblomma, svart- och 
rödkämpar, ängs- och luddhavre och brudbröd. I kanten mot ett 
skogsbryn finns också bergmynta. Marken, som inte bär några spe- 
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ciella spår från äldre tiders hävd, betades vid inventerings-
tillfället väl av hästar. 

Värdeomdöme 

Hagen i Källmur har sitt främsta värde som en lättillgänglig lo-
kal för flera tillbakaträngda ängsväxter. Värdet begränsas 
främst av att området är fragmenterat av gödslade partier. 

06  

Järbo församling 

Topo. blad: 13 G NO 

Eko. blad: 7 h 

Brukare/markägare: Astrid Olsson 

Inventering: Jonas Lundin, 9207 

Värdeklass: III 

Naturgeografisk region: 28 b 

Naturtyp/-er - areal: 
Björkhage - 2,0 ha 

X koord: 673860 
Y koord: 153860 

NOLA: Ja 
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Per-Ers är en gård ca 1 km väster om Kungsfors herrgård. Läget 
är mycket vackert i kanten av Lillåns dalgång med utsikt över 
åkermarker och Kungsbergets skarpa profil. Intill gården finns 
en 2 ha stor björkhage, som ingår som en del i ett större betes-
område med betesvallar och en nygallrad bäckravin. Björkhagen 
har till nyligen varit väl tät men fläckar av välutvecklad ängs-
vegetation finns, oftast friskäng av rödventyp eller rished av 
blåbär-lingontyp. I träd- och buskskiktet finns främst björk men 
också asp, gran, rönn och en. I fältskiktet återfinner man några 
av de vanligaste ängsväxterna som t ex kattfot, ormrot, ängsnej-
lika och stagg. 

Gårdsmiljön är genuin och delar av hagen omgärdas av trägärds-
gård. De senaste åren har hagen betats av en besättning Rya-får 
(gammal svensk lantras). Dessa håller hagen måttligt hävdad. Ti-
digare har trädskiktet i hagen varit väl tätt vilket medfört att 
grässvålen är fläckvis upplöst. De senaste åren har dock gall-
ringar skett och en fortsättning av detta arbete planeras. 
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Björkhagen vid Per-Ers i Kungsfors (206) 

Värdeomdöme 

Per-Ers björkhage har ett högt bevarandevärde som ett represen-
tativt exempel för sin naturtyp. Den ålderdomliga miljön och 
vackra landskapsbilden bidrar också till värdet. Detta begränsas 
dock något av att hagen till nyligen haft ett för tätt trädskikt 
och fläckvis upplöst grässvål. 

2 	77 	PIC EZ rur JE LE; A.E5, 	 Värdeklass: II 

Ramsjö församling 	 Naturgeografisk region: 30 a 

Topo. blad: 16 F NO 	 Naturtyp/-er - areal: 
Hackslått - 1,6 ha 

Eko. blad: 7 i 
X koord: 688970 

Brukare/markägare: Dan och Johan Y koord: 149395 
Erik Persson 

NOLA: Nej 
Inventering: Jonas Lundin, 920605 

Beskrivning 

Per-Nilsas är en gård i Tallnäs by knappt 10 km söder om Ramsjö. 
Läget är vackert i ett litet odlingslandskap i en sluttning vid 
Hennans västra strand. Gården har avvecklat djurdriften men 1,6 
ha av de forna ängsmarkerna sköts fortfarande sporadiskt. Ängs 
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marken består huvudsakligen av smala kanter och renar. Nära Hen-
nastranden "sväller" de dock ut i en något större plan ängs. 
Grässvålarna visar en mångfald av olika hävdformade vegetation-
styper. Torräng av fårsvingeltyp förekommer i vägrenarna medan 
en friskäng av örtrik typ är den areellt dominerande. Dessutom 
förekommer friskäng av skogsnävatyp, ljunghed, högörtfuktäng en 
fuktängstyp med bl a kungkarls spira, älgört och myskgräs. 

Övriga intressanta inslag i floran är fältgentiana, rödkämpar, 
ängsruta, fjällgröe, luddhavre, stagg, ormrot och nattviol. 
Gårdsmiljön är genuin och ålderdomlig och i ängsmarken finns la-
daor och odlingsrösen. Hävden har varit god och kontinuerlig men 
nu sker bara röjningar och möjligen sporadisk slåtter. Markerna 
har aldrig konstgödslats och ingreppen inskränker sig till en 
mindre elledning. 

Värdeomdöme 

Per-Nilsas har mycket höga bevarandevärden genom sin mångformiga 
vegetation, artrika flora och stora kulturhistoriska värden. 
Till värdet bidrar också den ålderdomliga vackra landskapsbil-
den. Värdet begränsas fämst något av den nu för svaga hävden. 
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SKO 	RA 
för dig som brukar en äng eller en hage 

Det är en mycket viktig naturvårdsuppgift att ge våra sista kvar-
varande ängar och hagar en skötsel som garanterar att deras na-
turvärden består. Den största kunkapen om hur dessa äldre mark-
slag har skötts och bör skötas finns hos de jordbrukare som av 
tradition och intresse fortsatt att bruka dessa idag "olönsamma" 
markslag. Denna kunskap måste hållas vid liv, såväl teoretiskt 
som praktiskt. 

De jordbrukare som ännu håller sina djur i naturbetesmarker utför 
därför en ovärderlig naturvårdsinsats. Många är också de ideella 
föreningar i Gästrikland och Hälsingland som sköter "egna" ängs-
marker med stor omsorg. Som enskild kan man också göra värdefulla 
insatser. Gårdstun, vägrenar och andra marginella ytor kan ofta 
vara de sista utposterna för en genuin ängsvegetation i en trakt, 
och därmed värda att sköta. Nedan lämnas några summariska sköt-
selråd för ängs- och hagmarker. 

ÄNGSMARKER 

• Varje äng mår bra av en fagning på vårkanten. Det innebär att 
man genom en enkel räfsning städar marken från torra grenar, 
löv och annat skräp som samlats under hösten och vintern. Ge-
nom fagningen uderlättas sommarens slåtter, samtidigt som man 
avlägsnar kvävande löförna. "Vitsippstiden" är en lämplig 
tidpunkt för fagningsarbetet. 

• Slåttern sker en gång per år, sent under vegetationsperioden. 
I vårt län mellan 15 juli - 15 augusti, det tidigare datumet 
I södra Gästrikland. Syftet är att låta fröförökade arter 
hinna fröa av sig före slåttern. 

• Slåttern ska ske med skärande eller klippande redskap som 
lie, minislåttermaskin eller liknande. Redskap som sliter av 
växterna, t ex röjsåg med gräsröjartillsats eller plast-
klingor eller gräsklippare är direkt olämpliga. På sikt ut-
armar dessa redskapstyper den slåttergynnade vegetationen. 
Vissa ängsmarker är så plana och stenfria att slåtter kan ske 
med trakordriven slåtterbalk. Detta kan bara rekomenderas om 
det kan ske utan körskador. 

• Det ayslagna höet måste alltid ihopsamlas och föras bort från 
ängsmarken. I de fall där man kan få användning för höet som 
foder vänds det och torkas några dagar. Tyvärr tvingas man i 
många hackslåttytor idag räfsa ihop höet omedelbart efter 
slåttern och bära bort det utan att det kommer till någon 
nytta. Detta är dock bättre än att lämna höet kvar i ängen. 
Hö som lämnas att ruttna på platsen skadar snabbt den värde-
fulla ängsfloran genom kvävning och övergödning. 

• Låt markens vattenbalans vara så naturlig som möjligt. Dika 
inte ut en äng som är fuktig. 

• Ängsmarken får aldrig gödslas. 
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HAGMARKER 

• Det är viktigt att hålla ett högt betestryck. Genom anpass-
ning av djurslag och antalet betesdjur bör man sträva efter 
att få grässvålen väl och jämnt avbetad vid betessäsongens 
slut. Det är vanligare att se marker som är för svagt betade 
än sådana som betats för hårt. 

• Olika betesdjur ger olika betesresultat. Nötkreatur betar 
skonsamt men lämnar vissa fläckar obetade. Om man har möjlig-
het att kombinera nöt/får eller nöt/häst får man ofta ett ur 
naturvårdssynpunkt jämnt och bra resultat. En arbetshäst kan 
uträtta ett mycket bra arbete på t ex en strandäng medan 
trav-/ridhästar är mer kräsna. 

• Sly som djuren ratat putsar man av med röjsåg med jämna mel-
lanrum. Röjningsavfallet bär man ut ur hagen. Större bestånd 
av ormbunkar som till ex örnbräken eller kraftiga högörter, 
t ex älgört eller nässlor bör också hållas efter genom att 
man slår av dem några gånger under sommaren. 

• Gödsla aldrig en tidigare ogödslad naturbetesmark och var 
försiktig med körskador eller annat som skadar marken. 

Även byggnader och kulturhistoriska lämningar i äng och hage, 
t ex ängslador och andra äldre byggnader, trä- och stengärdsgår-
dar, odlingsrösen, fornminnen som t ex gravfält mm kräver vård 
eller omsorg. Om du är osäker på hur du bäst ska vårda och skydda 
dessa byggnader och lämningar kan du vända dig till länsstyrel-
sens kulturmiljöenhet. 

LÄS MER ! 

Det finns nu många bra böcker i ämnet skötsel av ängs- och hag-
marker. Några av dessa är: 

• Ekstam m fl, Ängar, SNV och LT's förlag 1988. 
• Johansson m fl, Havsstrandängar, SNV och LT's förlag 1986. 
• Alexandersson in fl, Stränder vid fågelsjöar, SNV och LT's 

förlag 1986. 
• Johansson m fl, Restaurering av ängs- och hagmarker, SNV 

1991. 
• Ekstam, Forshed, Om hävden upphör, SNV 1992. 

• Gustafsson, Hägnader och stängsel i kulturlandskapet, Riksan-
tikvarieämbetet. 

• Thurell, Vård av trähus, LT's förlag 1975. 
• Råd om byggnadsvård, Länsmuseets informationsblad. 
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ORDFÖRKLARINGAR 

Betestryck - ett mått på betets intensitet. Betestrycket kan 
varieras dels genom antalet betesdjur dels genom betessäsongens 
längd. 

Bodland - en tillfällig bosättning mellan fäboden och hemgården. 
De flesta bodland blev så småningom fasta bosättningar. 

Flora - den sammansättning av olika växtarter som förekommer på 
en viss plats. 

Fältskikt - vegetationen delas in i olika skikt. Närmast marky-
tan finns bottenskiktet som byggs upp av mossor och lavar. Där-
efter kommer fältskiktet,som består av kärlväxter och lågvuxna 
ris, följt av busk- och trädskikten. 

Hackslåtter - en form av ängsskötsel på marginella gräsytor som 
t ex åkerrenar, vägkanter, dikesrenar eller andra små, steniga 
restmarker. Man slog med kortbladiga liar och "hackade" sig fram 
mellan hindren. 

Hagmark - används här som beteckning för naturbetesmarker, d v s 
betesmarker som aldrig plöjts eller gödslats och som hävdats 
länge och kontinuerligt genom bete. 

Hårdvallsäng - torr-frisk ängsmark belägen på fastmark, oftast 
moränunderlag men kan även förekomma på sedimentmark. Synonym - 
fastmarksäng. Typer av hårdvallsängar som förekommer i länet är 
hackslått, annan öppen äng och träd- och buskbärande äng. 

Hävd - ett i detta sammanhang annat ord för skötsel genom bete 
eller slåtter. 

Hävdintensitet - ett mått på hur väl marken hävdas. Uttrycks i 
termer som svagt, måttligt och välhävdat. 

Hävdkontinuitet - den tidsperiod en äng eller hage varit oavbru-
tet hävdad. Karaktäristiskt för de mest värdefulla ängs- och 
hagmarkerna är att de har en mycket lång och obruten hävdkonti-
nuitet. 

Naturaliserad - ett begrepp som här används när en för länge se-
dan plöjd gräsmark alltmer börjar få samma flora som en opåver-
kad gräsmark. Plöjda ogödslade marker kan få en naturaliserad 
flora på några tiotal år medan konstgödslade marker kräver av-
sevärt längre tid för att naturaliseras. 

Naturbetesmark - en betesmark som aldrig plöjts eller gödslats 
och som varit kontinuerligt betad under en lång sammanhängande 
följd av år. Naturbetesmarkerna har ofta en förhistoria som 
slåtteräng. Synonym - hagmark. 

Naturgeografisk region - Nordiska ministerrådet har utfört en 
indelning av Norden i n.r. där varje region innehåller ett antal 
karaktäristiska naturtyper med gemensamma växtgeografiska, kli-
matiska, geologiska och landskapsmässiga särdrag. 
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Naturlig fodermark - en slåtter- eller betesmark som hävdats 
länge och utan påverkan av konstgödsel eller upplöjning. 

Naturtyp - ängs- och hagmarkerna i länet delas in i 12 olika ty-
per beroende på hävdf orm, hävdintensitet, markfuktighet mm. 

NOLA - en förkortning för Naturvårdsåtgärder i OdlingsLAnd-
skapet. Ett projekt som syftar till att via avtal om årlig er-
sättning säkra en fortsatt skötsel av ängs- och hagmarker. 

Utmagrad - en mark där näring kontinuerligt förts bort genom be-
te eller slåtter blir så småningom utmagrad / fattig på närings-
ämnen. I många ängs- och hagmarker råder starkt utmagrade för-
hållanden. 

Vegetationstyp - den sammansättning av olika växter som genom 
liknande ståndortskrav förekommer tillsammans på en plats. 

Äng - en gräsmark som hävdats genom slåtter, kontinuerligt under 
lång tid och utan påverkan av konstgödsel. 

Ängsvegetation - växtsammansättningen i naturlig fodermark. Be-
greppet används om vegetationen i såväl slåtter- som beteshävdad 
mark. 
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BILAGA 1 

11.111-436-87 
00-001-042  

SVARSTALONG 

Skickas till Miljövårdsenheten, Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Områdets namn: 

Läge: 

Kartblad: 

Typ av naturlig fodermark: 

Området är hävdat E 	för närvarande ohävdat El  

Hävdform: 

Kortbeskrivning av området: 

Förekomst av intressanta växter: 

Rapportör 

Namn: 

Adress: 

Tel: 



3.2 	Allmänt  

Areal (total) 

Ägarkategori 

Typ av skydd 

Riksobjekt 
	

Naturvård 	 1 	Kulturminnesvård 
	

Friluftsliv 

Naturvårdsplan/program objektnr 	  Värdeklass 	  

   

ha, 

Kulturminnesvårdsprogram 1 	I objektnr 	  Värdeklass 
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BILAGA 2 
INVENTERING AV ANGS— OCH HAGMARKER 	 Inventeringsblankett 

DEL I 

1 	IDENTIFIKATION 

Objektnr 	  

Kommun  
	

Objektnainn 	  

Församling 
	

Naturgeogr reg 	  

Socken 	  Agrar kulturlandskapareg 	  

Topoblad 	  Prod  opnr 	  

Ekoblad 	  Datum för inv 	  

Koordinater 	  Inventerare 	  

Läge 	  Fotodokumentation 	  

Flygbildnr 	  

2 	ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING  lay  inventeraren) 

Län 

barrträdplanter ing 

långt gången igenväxning/upphord hävd 

intensiv kvävegödselanvändning 

  

H  

  

 

Intressant 

Intressant efter 

vårdinsatser 

Ointressant pga 

 

    

     

3 	BESKRIVNING 

3.1 	Naturtyp 

Övrigt 	  

Objektet redovisas på karta, bilaga 1. 



barr, höjd 

ädellöv, höjd 

annat löv, höjd 	 • 

Trädskikt (T) 

Buskskikt (B) 
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DEL II 

3.3 	Ingrepp - Påverkan  

Gödsling (11) 	 Plantering  

Objektnr 	 /Delobjektnr 

ingen 

svag 

tydlig 

övrigt 	  

3.4 	Markförhållanden  

Fuktighetsförhållanden 	n  torr frisk I 	I  fuktig 	1-1 våt 

källa 1 	I vattendrag 	 mindre vattensamling 

 

 

Berggrund 

Jordart 

Kommentar 

3.5 	Vegetation och flora  

Vegetationstyp 	 Kommentar 

Täckningsgrad 1 o B 	0 0-25 X 	>25-50 Z 	n  >50-75 Z 	0 	>75-100 X 
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Objektnr 	 aelobjekt 

Slåtter- och betesindikatorer 

Kvåvegödselindikatorer 

Kommentar 

Hotade arter 

3.6 	Fauna  

Hotade arter 

Övrigt 	  

3.7 	Kulturhistoriska förhållanden  

Spår av betesbruk 

fägata 

trägärdesgård 

stengärdesgård  

Spår av fodertäkt 

ängelhö)lada 

damm 

sildike 

hamlat träd  

Övriga spår 

fornlämning 

genuin gårdsmiljö 

äldre åker 

odlingsrösen 

husgrunder 

Kvarlevande ålderdomlig markanvändning se 3.8 

Ålderdomligt jordbrukslandskap ri 	 
Typ av fastighet 	Nuvarande 	  

Tidigare 

3.8 	Nuvarande hävd  

n  slåtter 	 bete Övrigt 	  

Ålderdomlig hävdform 

Hävdens tillstånd 

Övrigt 

3.9 	övrigt - komplettering av uppgifter under 1-3  

väl hävdat 

måttligt hävdat 

svagt hävdat 

hävd saknas 
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DEL III 	 Objektnr 

3.10 Sammanfattande beskrivning av objektets huvuddrag  

3.11 	Informationskällor  
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4. 	BEDÖMNING AV BEVARANDEVÄRDE Objektnr 

 

  

4.1 	Regional/lokal jämförelse av inventeraren  

Kontinuitet i hävden 	  

Mångformighet 	  

Typrepresentativitet 	  

Ingrepp-påverkan 	  

Nuvarande hävd 

Ålderdomligt jordbrUkslandskap 	  

Skönhet 	  

övrigt 	  

4.2 	Förslag till åtgärder för bibehållande av värden  lay  inventeraren) 

4.3 	Regional jämförelse av länsstyrelsen  

Huvudkriterier (områdestyper)  

A 1 n  

 

  

A 2 

  

B EJ 

 

  

C 

  

Biologiska/ekologiska/kulturhistoriska urvalskriterier - "stödkriterier"  

Kontinuitet i hävden  Li 	  
Mångforrhighet 

Geografisk representativitet 

Typrepresentativitet 

Raritet 

Storlek (yta) 

Särprägel E  

 

  

Ingrepp-påverkan ri 	  

Nuvarande hävd fl 	  
Ålderdomligt jordbrukslandskap 

"Stödkriterier" i övrigt  

Undersökning- och forskningsinsatser hittills fl 
Studieobjekt fl 	  
Skönhet n  

 

  

Symbol- och identitetsvärde 

Värde för friluftslivet fl 

1  

E  

n  
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Klassning av bevarandevärde 	 Objektnr 

högsta värde 

II 	mycket högt värde 

III 	högt värde 

Objekt med visst bevarandevärde 

Sammanfattande värdeomdöme om objektet som helhet  
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Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Ingen annan svensk naturtyp kan uppvisa en så stor artrikedom som en 
välhävdad äng eller hage. Här har äldre tiders bonde under århundra-
den, ibland årtusenden av slitsamt arbete med lie och betesdjur skapat, 
inte bara foder åt sina kreatur utan också en sällsynt rikedom av växter 
och djur. Men mångfalden är hotad. Ängen och hagen har förlorat sin 
ekonomiska betydelse och brukas nu bara i undantagsfall. 

Iden här rapporten dokumenteras knappt 240 av Gävleborgs återstå-
ende ängs- och hagmarker. Här beskrivs också dessa markslags historia, 
flora och vegetation. Ett kortare aysnitt ägnas åt tips om skötsel och 
restaurering av dessa våra sista naturliga fodermarker. 
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