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Sammanfattning 
Inventeringsområdet utgörs av ett flackt skogsområde alldeles väster om Borensberg. Området består 

till största delen av igenvuxna före detta beteshagar och igenplanterad åker. De av lövskog igenvuxna 

markerna har vissa naturvärden knutna till hålträd och gamla grova träd som fanns redan när markerna 

hävdades. Längst i söder finns en ännu hävdad hagmark med höga naturvärden. Vid inventeringen 

noterades de rödlistade arterna tallticka, svinrot, vårstarr och reliktbock. Av fridlysta arter noterades 

blåsippa samt en stor förekomst av grönvit nattviol. 

Allmän beskrivning av naturmiljön 
Inventeringsområdet utgörs av flack skogsmark där lövskog dominerar arealmässigt. Längst i söder 

finns en relativt öppen betesmark och i de centrala delarna finns igenplanterade före detta åkrar. Den 

lövdominerade skogen växer på marker som tidigare ingått i beteshagar men som successivt vuxit 

igen. I bestånden finns en del hålträd (främst aspar) och spridda gamla träd av främst tall, asp och ek. 

Metodik och avgränsning 

Inom det avgränsade inventeringsområdet (se Karta 1) har naturvärdesinventering genomförts i 

landmiljöer, som i huvudsak följer ”Svensk standard för naturvärdesinventering SS 199000 2014” med 

ambitionsnivå ”Medel” och tillägg ”Värdeelement” samt ”Klass 4”.  

Metodiken innebär förenklat att områden med större positiv betydelse för biologisk mångfald än den 

genomsnittliga miljön redovisas och beskrivs samt klassas i en tregradig skala där klass 1 är högsta 

naturvärde (av stor betydelse på nationell eller global nivå), klass 2 är högt naturvärde (av stor 

betydelse för biologisk mångfald på regional nivå), klass 3 är ”påtagligt naturvärde” och klass 4 ”Visst 

naturvärde”. Värdeelement, dvs punkt eller linjeformiga strukturer av särskild vikt för hotad biologisk 

mångfald, redovisas som punkter eller linjer på en särskild karta och levereras som gisskikt (shp). För 

ytterligare detaljer om metodik och klassning hänvisas till standarden. 

Området fältbesöktes 11e mars och 27e maj 2020. Artuppgifter har även hämtats från Artportalen 

2020-02-19.  
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Karta 1: Översiktskarta över det undersökta området (rastrerat). 

Begreppet rödlistad art och naturvårdsart 
Rödlistade arter är arter som minskar, är särskilt känsliga för pågående markanvändning eller är så 

sällsynta att de löper risk att dö ut från landet enligt ArtDatabankens expertkomittéer (Gärdenfors, U 

(ed) 2015). De rödlistade arterna delas in i olika kategorier utefter hur stor risken för att de ska dö ut 

från Sverige bedöms vara. Kategorin NT är den kategori som innebär den lägsta risken men ändå 

nästan hotade (Near Threatened), VU står för Vulnerable = sårbar, EN står för Endangered dvs starkt 

hotad, CR står för Critically Endangered akut hotad och sedan finns en kategori DD, Data Deficient, 

där arter som man saknar tillräcklig kunskap om men som ändå tros uppfylla kraven för rödlistning 

hamnar. 

Naturvårdsarter omfattar arter som indikerar att ett område har högt naturvärde och arter som i sig 

själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Med naturvårdsarter avses i detta fall skyddade 

arter (fridlysta), rödlistade arter, ansvarsarter och signalarter. Undantag utgörs av de rödlistade 

trädslagen alm och ask som båda är rödlistade men inte räknas som naturvårdsarter då det är 

sjukdomar och inte förändrad markanvändning som utgör det stora hotet mot deras fortlevnad i landet. 

Resultat 
Resultatet av inventeringen redovisas i en del som berör områden med naturvärden och en del 

redovisar värdeelement, i de flesta fall särskilt gamla träd eller hålträd. 
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Områden med biologiska naturvärden 
Vid inventeringen identifierades 2 naturvärdesobjekt enligt metodiken. En betesmark bedömdes ha 

höga naturvärden och en grupp med gamla ekar bedömdes ha påtagliga naturvärden. Se vidare nedan. 

Naturvärdesobjekt 

 
Karta 3: Naturvärdesobjekt klass 1 - 4.   
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Område 1 0,07 ha Ekar Klass 3, Påtagligt naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett påtagligt biotopvärde knutet till de gamla grovbarkiga ekarna. Träd som dessa hyser 

ofta rödlistade insekter, svampar och lavar. Artvärdet bedöms i detta fallet som lågt då bara en 

naturvårdsart påträffades (blåsippa). 

Beskrivning 

Området utgörs av en lövskogssluttning nära ett västvänt bryn. Här växer tre gamla ekar där två är 

riktigt grova och har vida kronor medan den tredje är klenare, men troligen av samma höga ålder. På 

marken dominerar lundgröe, men här finns också blåsippa bland annat. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

De tre gamla ekarna är i behov av frihuggning. 

Naturvårdsarter 

Blåsippa (fridlyst) 

Källor 

I fält 

Osäkerhet 

Liten 
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Område 2 1,1 ha  Betesmark 6270 Klass 2, Högt naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett högt biotopvärde då det handlar om en artrik naturtyp av god kvalité som är 

minskande i landskapet. Artvärdet bedöms som påtagligt då det är gott om hävdgynnade växter här, 

bland annat den rödlistade vårstarr och den fridlysta orkidén grönvit nattviol och dessutom lever den 

rödlistade skalbaggen reliktbock i en gammal tall i hagen. 

Beskrivning 

Området utgörs av en glest träd- och buskbevuxen betesmark i svag norrsluttning. Jordlagret är till stor 

del tunt men inte så att berghällarna bryter igenom mer än på någon enstaka plats. Här finns istället en 

utpräglad torrängsflora med arter som bergsyra, styvmorsviol, gul fetknopp, gulmåra, bockrot, 

ängsvädd, åkervädd, gulmåra, jungfrulin, liten blåklocka, stor blåklocka, knölsmörblomma, pillerstarr, 

harstarr, tjärblomster, ärenpris och mandelblom liksom smalbladiga gräs som fårsvingel och darrgräs. 

I hagen påträffades också det rödlistade halvgräset vårstarr med några exemplar och den fridlysta 

orkidén grönvit nattviol förekommer mycket rikligt över större delen av ytan. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Området behöver fortsatt hävd för bevarande av de höga värdena. 

Naturvårdsarter 

Grönvit nattviol (fridlyst), vårstarr (NT), reliktbock (NT) 

Källor 

I fält, Ängs och betesinventeringen obj B20-400 

Osäkerhet 

Liten 
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Område 3 2,4 ha Blandskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde knutet till hålträd och äldre tallar. Artvärdet bedöms som visst då 

enstaka naturvårdsart påträffades (blåsippa och tallticka). 

Beskrivning 

Området utgörs av en låg bergknalle bevuxen med tallar i åldrar mellan 90 och 150 år. Knallen är 

omgiven av lövskog i 70 årsåldern med spridda äldre träd av björk och asp. Ute i lövskogen står också 

några grova tallar. De äldre träden har överlag vuxit fort och är storvuxna medan yngre träd fått 

trängas och kämpa mer om utrymmet och därmed vuxit betydligt mycket långsammare. En ganska stor 

andel av asparna är hålträd där flera är bebodda av mesar. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Hålträden och de grövre asparna och de grövre tallarna är de viktigaste för områdets biologiska 

värden. Den unga gran som är på väg att etablera sig i området bör röjas bort.  

Naturvårdsarter 

Blåsippa (fridlyst), tallticka (rödlistad NT) 

Källor 

I fält 

Osäkerhet 

Måttlig. Klassningen ligger på gränsen till klass 3. 
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Område 4 4,8 ha Lövskog Klass 4, Visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde knutet till den samlade arealen naturligt föryngrad lövskog och de 

förekommande hålträden och äldre träden. Artvärdet bedöms i detta fallet som lågt då bara en 

naturvårdsart påträffades (blåsippa). 

Beskrivning 

Området utgörs av en i huvudsak flack lövskog dominerad av björk och asp med inslag av enstaka 

sälgar, ekar, tallar och klena granar. Beståndet är naturligt föryngrat, i 60-årsåldern med inslag av 

enstaka spridda äldre träd, och i viss mån har självgallring påbörjats. I kanterna finns 4 äldre ekar, i 

öster några grövre tallar och utspritt några aspar som är hålträd lämpliga för häckande småfåglar. 

I vägkanten i öster växer ett bestånd av den rödlistade örten svinrot. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Åtminstone tre av de gamla ekarna är i behov av frihuggning. Lövskogens naturvärden kommer annars 

öka med stigande ålder. 

Naturvårdsarter 

Blåsippa (fridlyst), (svinrot NT i vägskärningen) 

Källor 

I fält 

Osäkerhet/kommentar 

Liten. Detta är ett klass 4-objekt med lite svagare värden. 
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Värdeelement  
Inom inventeringsområdet finns en del företeelser som är särskilt viktiga i landskapet för bevarande av 

arter som annars har det svårt med dagens dominerande markanvändning. I första hand handlar det om 

hålträd, gamla träd (ca 120 +) och enstaka jätteträd. Dessa element förekommer oftast i störst mängd i 

områden med höga naturvärden, och dessa områden är då upptagna som naturvärdesobjekt. Inte allt 

för sällan finns sådana element även spritt i områden med lägre naturvärden och då redovisas 

elementen (träden) enbart under denna rubrik. Elementen (träden) redovisas enbart på kartan och 

tabellen nedan.  

 
Karta 11: Översikt över värdeelement (träd). 
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Tabell 1: Värdelementen. Koordinater enl sweref 99 TM 

Koo X Koo Y Trädslag Kategori Kategori 2 

514636 6491564 asp hålträd 
 

514625 6491565 asp hålträd 
 

514616 6491566 asp gammal 
 

514612 6491574 tall grov låga 
 

514611 6491581 asp hålträd 
 

514566 6491502 tall grov gammal 

514567 6491498 tall gammal 
 

514567 6491517 tall gammal 
 

514546 6491515 tall gammal 
 

514539 6491487 asp hålträd 
 

514531 6491473 asp hålträd Nötväcka häckning? 

514552 6491467 asp hålträd 
 

514577 6491468 asp hålträd 
 

514560 6491444 asp hålträd 
 

514551 6491452 asp hålträd 
 

514538 6491438 tall grov 
 

514527 6491430 tall hålträd blåmes häckning 

514504 6491408 asp gammal 
 

514494 6491374 asp gammal 
 

514491 6491393 asp gammal 
 

514486 6491393 asp gammal 
 

514483 6491385 asp gammal 
 

514476 6491373 tall grov 
 

514489 6491368 asp gammal 
 

514490 6491364 asp gammal 
 

514477 6491299 tall reliktbock 
 

514469 6491275 asp hålträd grov 

514496 6491252 asp grov 
 

514494 6491246 asp hålträd 
 

514359 6491439 sälg vrak 
 

514543 6491555 asp grov 
 

514570 6491539 asp gammal 
 

514536 6491584 ek grov 
 

514540 6491594 ek gammal 
 

514533 6491608 ek grov gammal 

514528 6491631 asp hålträd 
 

514536 6491646 asp hålträd 
 

514541 6491649 asp hålträd 
 

514589 6491653 asp hålträd 
 

514592 6491654 asp hålträd 
 

514609 6491655 asp hålträd 
 

514630 6491658 asp hålträd 
 

514642 6491633 asp hålträd 
 

514631 6491809 björk gammal 
 

514613 6491936 ek gammal grov 

514649 6491989 asp hålträd 
 

514646 6492076 ek grov 
 

514780 6492080 ek gammal 
 

514770 6492053 asp hålträd 
 

514786 6491986 tall gammal 
 

514787 6491991 tall gammal 
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514754 6491942 asp hålträd 
 

514776 6491915 ek hålträd 
 

514644 6491661 asp hålträd 
 

514647 6491660 asp hålträd 
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