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Bakgrund
Miljökontoret i Mark gjorde 2004 en naturinventering av Häggåns dalgång. Bland annat konstaterades
att det finns mycket höga naturvärden som är knutna till miljöer med ädellövträd i området. Värdefulla
träd står i flera olika typer av miljöer. Den totala mängden värdefulla gamla träd är högt i området.
Exempel på viktiga miljöer för värdefulla träd i dalgången är:
• Hagmarker
• Åkerholmar
• Bergbranter
• Åbrinkar, strandskogar
• Bäckraviner
• Gårdsmiljöer
• Alléer
• Torpmiljöer

Flera skyddsvärda arter påträffades på gamla solitärekar. Många av dessa träd var under kraftig
igenväxning. Eken är ett trädslag som är särskilt känslig för igenväxning och röjningsbehovet var i
flera fall akut. Miljökontoret beslöt därför att söka lokala naturvårdsmedel för att ta fram skötselplaner
för fem områden med vidkroniga ekar.

Syfte
Syftet har varit att välja ut fem områden med vidkroniga ekar som har höga naturvärden, är viktiga i
ett landskapsekologiskt perspektiv, är i behov av skötsel och där markägarna är intresserade av att
åtgärder görs för att gynna ekarna. För dessa områden tas skötselplaner fram.

Metod
Rapporten ”Häggån i Marks kommun, Miljö i Mark 2004:1”, miljökontorets gammelträdsinventering
och Skogsvårdsstyrelsen nyckelbiotopsinventering har använts som underlag.
Intressanta områden har besökts i april och bedömning av restaureringsbehov och prioriteringar av
områdena har gjorts. Ytterligare intressanta områden som inte finns med i den tidigare
Häggåinventeringen eller i nyckelbiotopsinventeringen samt intressantare arter som inte noterats
tidigare dokumenterades.
Intressanta ekområden och förekomst av intressantare arter ritades in på en digitaliserad karta för att en
analys av hur spridningen av miljöer och arter såg ut.
Prioritering av områdena gjordes därefter enligt följande (se fig 1):
• Förekomst av grova vidkroniga ekar (särskilt jätteträd eller hålträd med mulm) med röjningsbehov.
• Förekomst av rödlistade arter som är gynnade av grova ädellövträd, framförallt ekar, i öppnare
miljöer.
• Områden med värdefulla trädmiljöer och rödlistade arter som tillsammans skapar ett nätverk av
miljöer där spridningen av arter möjliggörs.
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• Värdefulla trädmiljöer
sammanställs i digitaliserad karta.
• Förekomster av rödlistade arter
samt intressantare signalarter läggs
in i separata skikt.
• Gammelträdsinventeringen läggs
in i separat skikt.

Förekommer det kluster av värdefulla
trädmiljöer med grova träd och rödlistade
arter/signalarter?

Finns det områden med hotade arter
eller högsta naturvärden, klass 1?

Finns det andra
värdefulla trädmiljöer i
närheten av dessa
områden?
Finns det skötselbehov i
området/områdena?

Åtgärder prioriteras!
Figur 1. Strategi för prioritering av områden.

Markägare kontaktades. Vid intresse gjordes förslag till skötselplan i samråd med markägare och
Skogsvårdsstyrelsen då nyckelbiotop berördes. Även representanter ur naturskyddsföreningen och
hembygdsföreningen kontaktades för synpunkter.
Inför skrivandet av skötselplanen gjordes genomgångar av de utvalda områdena under maj och juni.
Förutom arter direkt på och i ekarna noterades intressantare arter som t ex vätteros och mindre
hackspett. Som hjälp användes protokoll enligt bilaga 2.
Grova vidkroniga ekar samt efterträdare i områdena ritades in i digitaliserad karta (GIS). Trädens
omkrets, vitalitet, stamhålighet och signalarter/rödlistade arter noterades och fördes in i
attributtabeller. Dessutom noterades röjningsbehov och digitala bilder togs på varje träd. Bilderna
lagrades på CD som lämnades över till miljökontoret.
Åtgärder som bedöms som prioriterade i skötselplanerna var följande:
• Frihuggning av jätteekar
• Frihuggning av efterträdare
• Frihuggning av eventuella hamlade träd
• Röjning av gran i anslutande lövskogsmiljöer då igenväxningen hotar naturvärden
• Upprätthållande/återupptagning av bete i hagmarker
Särskilt skyddsvärda träd är:
• Jätteträd; träd grövre än 1 m i brösthöjdsdiameter
• Grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter (1,25 m i brösthöjdsomkrets) och med utvecklad
hålighet i huvudstammen.
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Resultat
Två kluster med intressanta ekområden kunde urskiljas i dalgången (se karta och tab 1). Ett område
ligger väster om Fritsla och ett kring Kinnahult. Nya områden som inte finns med i Häggårapporten
eller som nyckelbiotoper noterades. Dessutom gjordes några mycket intressanta fynd. Ett tidigare fynd
av halssköld från läderbagge bekräftades genom ett fynd av läderbaggsben i Kalvhagen (område 22c).
Arten är mycket ovanlig i västra Sverige. Oxtungesvamp hittades vid Finabo 22g och gulpudrad
spiklav hittades på ett par ekar, bl a på en mycket fin ek i en trädgård (Källäng). Områdena ligger i ett
mosaiklandskap som utgörs av trädbärande hagar, betesmarker, åkerholmar, gårdsmiljöer, alléer,
bergsbranter, bäckraviner och åkrar. Landskapet är mycket tilltalande och mycket människor
promenerar i områdena.
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Två kluster med intressantare ekmiljöer identifierades. Ytterligare några områden ligger söder om Kinnahult som inte är medtagna i
bilden.
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Tabell 1. Intressanta arter som påträffats i de två klustren med intressantare ekmiljöer. Därunder finns övriga intressantare arter som
påträffats i ekmiljöerna.

Fritsla – ca 17 dokumenterade ekmiljöer

Kinnahult – ca 9 dokumenterade ekmiljöer

Skuggorangelav Caloplaca lucifuga (NT) 22 d
Oxtungesvamp Fistula hepatica (S) 22g
Sotlav Cyphelium inquinanas (S) 22g
Jätteticka Meripilus gigantesus 22b
Lunglav Lobaria pulmonaria (NT,S) 22f, 22h
Gulpudrad spiklva Calicium adspersum (S), norr om 22f.
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT, S) 22e, 22i
Läderbagge Osmoderma eremita (NT) 22c

Oxtungesvamp Fistula hepatica (S) 26
Rutskinn Xylobius frusulatus (NT, S) 26. 31a
Sotlav Cyphelium inquinanas (S) 32
Almlav Gyalecta ulmi (NT,S) 31a
Lunglav Lobaria pulmonaria (NT,S) 26
Fågelfotsmossa Pterogonium gracile (VU) 26
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S) 26 + Källängs gård
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT, S) 26
Ekskinn Aleurodiscus disciformis (NT) se Skogsvårdsstyr.

Andra intressantare arter i de ovan dokumenterade miljöerna
Slät fjällav Agonium allobata (NT) 22e
Klosterlav Biatoridium monasteriense (NT) 22d, 22e, 26
Kornig nållav Chaenotheca chlorella (S) 22b
Päronulota Ulota coarctata (VU) 10, 22b
Narrtagging Kavina himantia (NT) 26
Scharlakansvårskål Sarcocypha coccinea (S) 26
Mindre hackspett (NT)
Hasselmus 22h

Intressanta ekområden, intressanta arter och antal ekar med röjningsbehov (troligen är behovet högre)
finns sammanställt i bilaga 1. I de flesta ekområden finns åtminstone några träd med röjningsbehov.
Det gör att det totala röjningsbehovet är mycket stort. Prioriteringen av områden för åtgärder ses i
tabell 2.
Fyra områden valdes ut vid Fritsla. Dessa utgjordes av Kalvhagen där rester av läderbagge hittats och
tre andra områden på mellan 200-600 meters avstånd från Kalvhagen. Dessa områden är Solänge
kvarn, Bösaråsen och Finabo. Vid Kinnahult valdes Bergkulla ut där fågelfotsmossa och gulpudrad
spiklav växer på ek. Här finns dessutom någon grov hålek samt naturbetesmarker med bl a jungfrulin,
svinrot och grönvit nattviol. Samtliga markägare har varit positiva till skötselplaner samt åtgärder för
att bevara ekarna.
Tabell 2. Prioritering av röjningsåtgärder i olika ekmiljöer. Ytterligare miljöer med röjningsbehov finns som
inte är med i tabellen.
Område
Antal grova ekar med
Signalarter på ek
Rödlistade arter
Prioritet
röjningsbehov (1-3)
(antal arter)
på ek
10-15/mkt stort behov
22c
2
1
1
ca 10/mkt stort behov
22g
4
0
1
5-10 st/stort behov
22b
3
0
1
5-10 st/visst behov
22d
2
1
1
1-2 st/stort behov
26
8
4
1
2 st/mkt stort behov
31a
2
2
1
22i
22l

2 st/stort behov
1 st /stort behov

2
0

1
0

2
2

22e
22f
22 h
20

5-8 st/visst behov
1-3 st/visst behov
3 st/visst behov
1 st/visst behov

2
2
2
2

1
1
1
0

3
3
3
3

22 j
20b

?
0

?
1

?
0
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Fortsättning
I projektet ingår medel för att utföra åtgärder i områdena. Bland de utvalda områdena har Kalvhagen
den högsta prioriteten. Dessutom skulle det här vara värdefullt att göra en kompletterande inventering
av skalbaggar för att kontrollera om läderbaggen finns kvar och vilka andra intressanta skalbaggsarter
som förekommer.
Utanför de fem områdena med skötselplaner finns det träd med rödlistade arter med stort behov av
skötsel med hög prioritet, exempelvis i område 31a.
Åtgärderna bör fördelas under flera år för att kraftigt igenvuxna ekar inte ska ta skada.
I de flesta fall är det viktigt med bete för att hålla öppet miljöerna.
En viktig del i arbetet är information om trädens betydelse och deras behov av skötsel. Detta kan ske
genom rådgivning, uppmärksamhet i media, framtagning av folder etc. Detta kan förhoppningsvis
bidra till att markägare inspireras till att röja runt ekar med skötselbehov. För att bevara träd och
hagmarker behövs kontinuerlig skötsel genom röjningar och beteshävd. För att långsiktigt lyckas
behövs många intresserade markägare samt jordbruk som har betesdjur.
Det är viktigt att inte bara se träden ur ett naturvårdsperspektiv utan även att lyfta fram trädmiljöernas
skönhetsvärden och kulturhistoriska värden. Miljöerna är viktiga för rekreation och välbefinnande.
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Skötselplan för Solänge kvarn

juni 2005

Fastighet: Solängen 1:2
Område 22b (Häggån i Marks kommun)

Områdesbeskrivning
Häggån rinner längs en mycket vacker forsande sträcka förbi de gamla lämningarna av Solänge kvarn.
Det aktuella området ligger längs den västra stranden och utgör sluttningar och erosionsbranter ner
mot ån samt själva området runt kvarnlämningarna. Längs ån växer en bård med främst klibbal och i
norra delen även en hel del asp (delområde C). Sluttningen mot ån är till stora delar lövträdsbevuxen
och här finns ca 30, till stor del igenvuxna, grövre vidkronigare ekar med en brösthöjdsomkrets på 175
till 377 cm (främst delområde A). Här förekommer även en hel del alm och hassel samt bl a en del
lind, asp och några gamla björkar. Nere i sluttningen växer en grov tidigare hamlad ask. I området vid
den gamla kvarnen finns flacka områden närmast ån med främst klibbal och ek (delområde B).
Markförhållandena är näringsrika och floran domineras kraftigt av vitsippa med inslag av bl a
lundgröe, majsmörblomma och svalört. Ett litet bestånd av blåsippa växer i övre kanten av sluttningen.
Nere i sluttningen växer lite lungört i närheten av kvarnen. I norra delen av område A växer en hel del
springkorn. Hela området har en yta på ca 3 ha.
Området betas och väster om området finns öppna gräsbevuxna ytor (delområde D) med en viss
mängd ängsväxter som gökärt, vårbrodd, skogsklöver och blåsuga samt en liten mängd brudbröd och
revfibbla.

Historisk och nuvarande markanvändning
Området har tidigare troligen varit mer öppet och hävdat genom slåtter och bete. Det har dock inte
varit trädlöst utan antagligen har det stått enstaka hamlade träd eller dungar i sluttningen och runt
kvarnen. De vidkronigare ekarna som växer i erosionsluttningen och har en ålder på 100-200 år verkar
också ha vuxit upp i ett öppnare landskap. Tätheten av skogliga signalarter bland kärlväxter är liten
och mängden signalarter på bark och ved är måttlig. Detta stämmer med bilden av att området varit
öppnare och hävdat. Ändå förekommer det ovanliga, mer krävande lavar i området som signalerar
historisk kontinuitet av gamla träd och hög luftfuktighet. På den gamla tidigare hamlade asken växer
det exempelvis rikligt med flera signalarter.

Områdets bevarandevärden
Mycket höga naturvärden, klass 2. Området har höga naturvärden både när det gäller vattenmiljön och
landmiljön. Den forsande sträckan utgör mycket bra uppväxtlokal för öring med gott om bra
ståndplatser. Det finns även vissa möjligheter för öringlek. Mindre biflöden utgör värdefulla
kompletterande lekbäckar. Den djupare sträckan nedströms området fungerar som uppväxtområde för
större öring. Forsärla och även strömstare häckar längs sträckan. I närheten av vattnet växer
signalarterna gullpudra, bäckbräsma, kärrfibbla och strutbräken.
Vattendraget ger hög luftfuktighet och därmed bra förutsättningar för lavar och mossor. Den sällsynta
mossan päronulota Ulota coarctata (VU) växer på asp längs ån i norra delen av området.
Signalarter som hittats i delområde A och B är kornig nållav Chaenotheca chlorella på klibbal samt
barkkornlav Lopadium disciforme, traslav Leptogium lichenoides och lönnlav Bacidia rubella på
ädellövträd. På en grövre tidigare hamlad ask växer det rikligt med signalarter. Här växer det även gott
om mossan porella Porella sp. En liten mängd kantarellmussling Plicaturopsis crispa hittades på
hassel i delområde A.
De flesta av de grövre ekarna är igenvuxna och står beskuggat. Mängden signalarter på ekarna är
måttlig. Fällmossa Antitrichia curtipendula hittades på 13 % av träden medan guldlockmossa
Homalothecium sericium hittades på 20 %. Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides hittades på två
träd i de fuktigaste lägena. På några träd växte det rikligt med rostfläck Arthonia vinosa. Åtta av
ekarna är sk jätteträd (stamdiameter > 1 m). Ungefär fyra ekar med håligheter kunde ses och på en ek
sågs blanksvart trädmyra Lasius fuliginosus vilken är en signalart för hålträd där det kan förekomma
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en skyddsvärd fauna av vedlevande skalbaggar. Svavelticka som är viktig hålträdsbildare sågs på en
ek.
De öppna betesmarkerna i direkt anslutning till lövområdet är mycket värdefullt för vuxna vedlevande
skalbaggar som söker föda i blommorna.
På en gammal grov eklåga växer den i regionen sällsynta jättetickan Meripulus giganteus. För övrigt
förekommer det en del grova lågor med olika ålder i området. Dessutom står det några mycket gamla
björkar i övre delen av området som bildat hålträd och högstubbar som är värdefulla för vedlevande
skalbaggar.
Området är av skogsvårdsstyrelsen utpekat som nyckelbiotop.
Närheten till Kalvhagen (200 m) där det finns flera jättehålekar ökar områdets värde i ett
landskapsekologiskt perspektiv.
Solänge kvarn innebär också kulturhistoriska värden. Området är dessutom ett mycket välbesökt och
omtyckt utflyktsmål. Längs ån i den mycket vackra miljön passerar en stig.

Källförteckning
• Skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering. Nyckelbiotop
060273051.
• Malmqvist, A & Persson, J. 2004. Häggån i
Marks kommun. Miljö i Mark 2004:1.
• Naturvårdsplan i Marks kommun. Miljö i
Mark 1994:3

Skötselplan
Syfte
Delområde A
Syftet är att de vidkroniga grova ekarna
ska få tillräckligt med ljus och utrymme så
att de kan leva vidare och bl a utvecklas
till lämpliga hålträd för värmeälskande
vedlevande insekter. Även yngre
efterträdare ska få tillräckligt med
utrymme för att på lång sikt kunna
utvecklas till vidkroniga jätteekar.

D

D

Delområde B
Att behålla ett blandlövområde där det får
utvecklas grövre ekar m fl trädslag samt
död ved. Det öppna området i söder bör
fortsätta att vara öppet.
Delområde C
Att behålla en lövträdszon längs ån som
ger värdefull beskuggning, skydd och
föda åt bl a öringen samt förutsättningar
för fuktighetskrävande lavar och mossor
som päronulota och kornig nållav.

D

Delområde D
Att behålla/utveckla blomrika gräsmarker
där exempelvis vedlevande skalbaggar,
fjärilar, humlor och vildbin kan söka föda.

Skötselområden med värdefulla ekar
markerade. Uppgifter om de enskilda
ekarnas omkrets, håligheter, vitalitet
och signalarter finns dokumenterat.
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Mål och gynnsamt tillstånd
Delområde A
Ekarna är fria från träd eller buskar som växer in i ekarnas grenverk.
Alla vidkroniga ekars kronor har dessutom minst ca fem meters utrymme till andra trädkronor.
(Avståndet mellan grova skyddsvärda ekar kan vara mindre).
Ekarnas stammar är solbelysta
Området betas.
Delområde B
En blandlövområde med exempelvis alm, klibbal och ek där det förekommer äldre träd samt död ved i
form av högstubbar och lågor. Några fristående ekar finns.
Delområde C
En lövträdsbård finns längs stranden av främst klibbal och asp med både gamla och unga träd samt
död ved i form av högstubbar och lågor. Grenar som hänger ut över ån ger bra förutsättningar för
öringen.
Delområde D
Området betas. Markerna är gräsbevuxna med en artrik flora av blommande örter. Brudbröd är vanlig i
området. Blommande buskar som exempelvis hagtorn och nypon finns i området.

Skötselåtgärder
Delområde A
Områdets yta är ca 1,1 ha. Röjningar görs runt ca 30 ekar.
Varje vidkronig ek bör få individuell skötsel som anpassas efter trädets igenväxningsgrad, ålder,
vitalitet mm. Skötselåtgärderna bör också efter hand utvärderas och anpassas efter trädens utveckling.
Död ved i form av högstubbar eller lågor bör inte förstöras eller tas bort vid åtgärderna. Genom att
skapa nya högstubbar eller lågor vid röjningen kan ny värdefull död ved uppstå.
Röjningen sker genom att träd och buskar som växer upp i ekarnas grenverk tas bort. Dessutom tas
träd bort vars kronor befinner sig närmare än ca fem meter från ekarnas kronor. Buskar och sly tas
också bort inom ett avstånd på minst ca 10 meter från ekens stam. All gran bör tas bort. Nedtagna träd
och buskar transporteras ut och samlas ihop utanför området. En viss mängd lågor kan med fördel
lämnas. Körning med maskiner bör ske med stor försiktighet för att inte körskador eller skador på
ekarnas rötter uppstår. Lämpligast är användning av häst.
På grund av ekarnas känslighet bör röjningen fördelas på två eller tre år beroende på trädens grad av
igenväxning. Förslagsvis sker röjningen för de mest igenvuxna ekarna enligt följande.
Etapp 1
En första röjning där ca 1/3 av träd och buskar tas bort.
Etapp 2
Fortsatta röjningar för friställning av ekarna där ytterligare ca 1/3 av träd och buskar tas bort ett år
efter den första röjningen.
Etapp 3
Resterande träd och buskar tas bort ett år efter etapp 2. En utvärdering av röjningsåtgärderna görs. Får
ekarna tillräckligt med ljus och utrymme? Ytterligare röjningar av träd kan behöva göras för att ge
kronorna mer utrymme eller öka solinstrålningen till ekstammarna.
Delområde B
Områdets yta är ca 0,9 ha. Röjning kan ske runt vissa ekar så att de friställs. All gran tas bort.
Delområde C
Röjning av gran vid behov. Två jätteekar står i området som kan behöva skötsel. I övrigt bör inga
åtgärder göras eftersom bården längs ån skapar goda förutsättningar för öringen.
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Delområde D
Området betas (dock bör ej får eller häst användas eftersom de ofta betar för hårt och häst kan skada
trädens bark). Gödsling bör inte ske i området. Eventuellt kan blommande buskar som hagtorn eller
nyponros Rosa dumalis planteras på någon plats för att öka födotillgången för bl a vedlevande
skalbaggar.

Uppföljning
Minst vart femte år bör behovet av röjning av uppskjutande sly och buskar runt ekarna ses över och
vid behov röjas bort.
Fotodokumentation av varje ek är gjord och bör göras efter röjningsåtgärderna.
Ekarnas vitalitet bör följas upp efter ca 5 år och ny fotodokumentation göras.

Arbetsinsats
Röjningesbehovet för att friställa ekarna ser ungefär ut enligt följande:
Alm: 16 st upp till 40 cm i diameter + 10 unga träd
Hassel: ca 35
Björk: 6 st upp till 40 cm i diameter + 2 unga
Asp: 2 st ca 30 cm i diamter + 10 unga
Gran: 3-6 st ca 30 cm i diameter + någon smågran
Lind: 6 st upp till 20 cm i diamter
Klibbal: 5 st klenare
Ek: 5 st upp till 40 cm i diamter
Hägg: ca 10 st
Sälg: 3 st
Rönn: 10 st
Lönn: 1 ung

Framtagen av Peter Nolbrant, juni 2005
nolbrant@telia.com
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Skötselplan för Kalvhagen

juni 2005

Fastighet: Solängen 1:2
Område 22c (Häggån i Marks kommun)

Områdesbeskrivning
Detta är en sydsluttning ner mot ett biflöde till Häggån. Ca 28 vidkronigare ekar finns i området med
en brösthöjdsomkrets som ligger mellan 180 till 490 cm. I övre delen finns en bergknalle med en liten
bergbrant mot söder och öster (delområde C). Jordlagret är här tunt med näringsfattigare förhållanden
och uppe på kullen växer klenare senvuxna ekar. Nedanför branten går en gammal väg som utgör
gräns mot den nedre delen av sluttningen. I denna nedre del finns lösa jordarter med näringsrika
förhållanden och här står flera mycket grova ekar varav några är hålträd med mycket mulm
(delområde A). I övrigt domineras detta nedre område av äldre hasselbuketter med gott om döda
grenar där det växer rikligt med kantarellmussling. Den kraftiga igenväxningen av hassel har gjort att
ekarna tappat sina nedre grova grenar och att barken på träden har blivit porös. Runt flera träd ligger
många grova grenar på marken. Flera av ekarna är försvagade med stora ytor död ved. En ek har
relativt nyligen dött och gamla rester av en grov ek ligger också i området. Det förekommer även
bitvis en hel del ung björk samt lite klibbal och asp.
Den kraftiga beskuggningen från hasseln har gjort att markvegetationen helt domineras av vitsippa och
svalört samt en hel del majsmörblomma och skogsviol. Det växer även rikligt med vätteros. En
mycket liten mängd ängsväxter som gökärt, blåsuga och ängsviol förekommer.
I norra delen av området gränsar bergknallen i öster direkt mot en öppen betesmark. I gränsen utanför
betesmarken står flera grova ekar (delområde B).
På en åkerholme i nordöstra delen av området står några yngre vidkroniga ekar utan något särskilt
röjningsbehov ute i betesmarken.
Området som helhet har en yta på ca 1,9 ha.
I väster och norr om området växer granskog och i söder finns en anlagd damm. Öster om området
ligger en öppen betesmark (delområde D) med en del ängsväxter som prästkrage och ängsviol.
Område A och åkerholmen (i delområde B) ingår i beteshagen. Det finns inget gräs vid de grova
ekarna i delområde A men djuren går ändå runt i området. Runt flera av de grova ekarna är marken
kraftigt upptrampad.

Historisk och nuvarande markanvändning
De gamla vidkroniga ekarna, som gissningsvis kan vara runt 400 år gamla, visar på att marken under
mycket lång tid har använts som slåtter- och betesmark. Den rikliga förekomsten av vätteros, som
lever som parasit på hassel, samt den rikliga förekomsten av kantarellmussling visar att det vuxit
hassel i området under lång tid. Den kraftiga igenväxningen av hassel i området har troligen skett
under den andra halvan av 1900-talet. Området ingår för närvarande till stor del i den öppna
betesmarken som ligger öster om området.

Områdets bevarandevärden
Området har högsta naturvärde (klass 1) bl a på grund av att det hittats halssköld respektive framben
av läderbagge Osmoderma eremita i två av de grövsta hålekarna (träd 8 och 9). Eftersom trädens
toppar fortfarande är solbelysta finns det möjlighet att arten kan leva kvar i hålrum i trädens övre
delar. Området har också en av Marks största koncentrationer av jätteekar (12 träd med diameter över
1 m) varav de största närmar sig 5 meter i omkrets. Det är troligt att här lever flera ovanliga och
rödlistade skalbaggsarter. Blanksvart trädmyra Lasius fuliginosus hittades på tre ekar. Arten indikerar
värdefulla hålträd och dess bo kan härbärgera ovanliga skalbaggar. Den angränsande betesmarken är
värdefull eftersom många vedlevande skalbaggar söker föda i blommor.
I övrigt är mängden signalarter på träden liten. Fällmossa hittades på 15 % av träden medan
guldlockmossa hittades på 31 %. Mängden lavar var liten, troligen på grund av beskuggningen. Bland
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lavarterna på ekarna kan nämnas rostfläck Arthonia vinosa, gul porlav Pertusaria flavida, blodplättlav
Haematomma ochroleucum och klotterlav Opegrapha varia vilka alla dock har lågt signalvärde. Den
tidigare rödlistade arten liten punktlav Acrocordia cavata hittades på en ek.
Vätteros och kantarellmussling Plicaturopsis crispa som är signalarter för värdefulla hasselbestånd
hittades båda i riklig mängd.
Området ingår i ett revir för den rödlistade mindre hackspetten, vilken hördes i området och som även
hördes trumma i ett område 400 m söderut.
Området är av skogsvårdsstyrelsen utpekat som nyckelbiotop.

Källförteckning
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Nyckelbiotop 060273061.
Malmqvist, A & Persson, J. 2004. Häggån i Marks kommun. Miljö i Mark 2004:1.
Naturvårdsplan i Marks kommun. Miljö i Mark 1994:3

Skötselplan

D

D

Skötselområden med värdefulla ekar markerade. Uppgifter om de enskilda ekarnas omkrets, håligheter, vitalitet
och signalarter finns dokumenterat.

Syfte
Delområde A
Syftet är att de vidkroniga hagmarksekarna ska få tillräckligt med ljus och utrymme så att ekarnas liv
förlängs och så att faunan av värmeälskande vedlevande skalbaggar ska kunna utvecklas. Även yngre
efterträdare av olika åldrar ska få tillräckligt med utrymme för att kunna utvecklas till vidkroniga
jätteekar med mulmfyllda håligheter. Samtidigt ska det fortfarande finnas gott om grova
hasselbuketter med död ved där arter som vätteros och kantarellmussling trivs.
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Delområde B
De grova ekarna som står i gränsen mot betesmarken nedanför branten samt på åkerholmen ska få
tillräckligt med ljus och utrymme för att kunna utvecklas till jätteekar med mulmfyllda håligheter och
värmekrävande skalbaggsfauna.
Delområde C
Syftet är att behålla hedekskogen.
Delområde D
Att behålla/utveckla blomrika gräsmarker i närheten av ekområdet där vedlevande skalbaggar, fjärilar,
humlor och vildbin kan söka föda.

Mål och gynnsamt tillstånd
I området finns solitärekar med samtliga succesionsstadier (uppdelat på 50-årsintervall) från unga ekar
till ekar med stora håligheter och rikligt med mulm. (Detta är även viktigt i ett landskapsperspektiv
inom 1 km från området och särskilt viktigt inom 200 m från området.)
Delområde A
Ekarna är fria från träd eller buskar som växer in i ekarna grenverk.
Alla vidkroniga ekars kronor har dessutom minst ca fem meters utrymme till andra trädkronor.
(Avståndet mellan grova skyddsvärda ekar kan vara mindre).
Ekarnas stammar är solbelysta
I övrigt växer bestånd av gammal hassel med förekomst av vätteros och kantarellmussling.
Området betas.
Delområde B
Ekarna är fria från träd eller buskar som växer in i ekarna grenverk.
Alla vidkroniga ekars kronor har dessutom minst ca fem meters utrymme till andra trädkronor.
(Avståndet mellan grova skyddsvärda ekar kan vara mindre).
Ekarnas stammar är solbelysta
Åkerholmen betas och om möjligt även marken kring de stora ekarna i gränsen mot sluttningen.
Delområde C
Området består av främst ekskog utan gran.

Skötselåtgärder
Delområde A
Områdets yta är ca 1,1 ha. Röjningar görs runt ca 14 ekar (se karta). Ytterligare yngre efterträdare kan
behöva röjning i området. Även den helt döda eken (träd 5) bör friställas så att stammen blir solbelyst
för att vedlevande skalbaggar ska gynnas. Området bör fortsätta att betas.
Varje vidkronig ek bör få individuell skötsel som anpassas efter trädets igenväxningsgrad, ålder,
vitalitet mm. Skötselåtgärderna bör också efter hand utvärderas och anpassas efter trädens utveckling.
För att påskynda hålbildning hos yngre ekar kan eventuellt grenar kapas på lämpliga träd. Detta bör
göras efter konsultation med någon som har erfarenhet av sådana åtgärder.
Röjningen sker genom att träd och buskar som växer upp i ekarnas grenverk tas bort. Dessutom tas
träd bort vars kronor befinner sig närmare än ca fem meter från ekarnas kronor. Buskar och sly tas
också bort inom ett avstånd på minst ca 10 meter från ekens stam. Vissa hasselbuskar inom 10metersavståndet som står på nordsidan om stammen och som inte växer in i stam eller krona kan dock
sparas.
Övriga bestånd av hassel i området sparas i nuvarande form utan några åtgärder. Däremot bör i stort
sett all björk och klibbal i området tas bort.
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Död ved i form av högstubbar eller lågor bör inte förstöras eller tas bort vid åtgärderna. Genom att
skapa nya högstubbar eller lågor vid röjningen kan ny värdefull död ved uppstå.
Nedtagna buskar samlas ihop i högar antingen för bränning (håll stort avstånd till ekarna!), flisning
eller så får högarna ligga kvar och bli substrat för vedlevande insekter. En del större träd kommer att
fällas. Med fördel kan stammar lämnas kvar som lågor. Vid utkörnining av träd bör körning utanför
den gamla vägen undvikas för att inte orsaka skador på de redan försvagade ekarnas rötter och så att
inte körskador i den bitvis blöta marken uppstår. Lämpligast är att använda häst.
Röjningen bör starta snarast möjligt på grund av att de värdefullaste träden är i stort behov av röjning.
Eftersom ekarna är mycket värdefulla och känsliga bör röjningen fördelas på minst två eller tre år där
resultatet efterhand utvärderas. Förslagsvis sker röjningen enligt följande för de mest igenvuxna
ekarna.
Etapp 1
En första röjning där ca 1/3 av träd och buskar tas bort.
Etapp 2
Fortsatta röjningar för friställning av ekarna där ytterligare ca 1/3 av träd och buskar tas bort ett år
efter den första röjningen.
Etapp 3
Resterande träd och buskar tas bort ett år efter etapp 2. En utvärdering av röjningsåtgärderna görs. Får
ekarna tillräckligt med ljus och utrymme? Ytterligare röjningar av träd och buskar kan behöva göras
för att öka solinstrålningen till ekstammarna och till marken. Spara dock alla hasselbuketter om de inte
beskuggar ekstammarna eller växer up i ekarnas undre grenar. Spara även död ved som förekommer.
Delområde B
Områdets yta är ca 0,4 ha. Röjning görs runt ca 10 runt ekar (se karta). Röjningen sker genom att träd
och buskar som växer upp i ekarnas grenverk tas bort. Dessutom tas träd bort vars kronor befinner sig
närmare än fem meter från ekarnas kronor. Buskar och sly tas också bort inom ett avstånd på 10 meter
från ekens stam. Hasselbuskar inom 10-metersavståndet som står på nordsidan eller västsidan om
stammen och som inte växer in i stam eller krona kan dock sparas. Om det är möjligt kan stängslet
flyttas några meter västerut så att de grova ekarna hamnar i betesmarken.
Vid åkerholmen har en grov ek nyligen fallit omkull ut i betesmarken. Det är mycket värdefullt om
stammen får ligga kvar för svampar och vedlevande insekter. Förslagsvis tas den övre delen av trädet
bort för framkomlighetens skull i betesmarken medan den grövre nedre delen på stammen (3-5 m)
lämnas kvar.
Delområde C
Områdets yta är ca 0,5 ha. Gran bör tas bort helt. Björkar, rönnar och sälgar som växer in i ekarnas
kronor i den södra bergbrantens nedre del bör även tas bort.
Delområde D
Området bör fortsätta att betas. Gödsling bör inte ske i närmast ekområdet för att gynna utvecklingen
av blomrika marker. Eventuellt kan blommande buskar som hagtorn eller nyponros Rosa dumalis
planteras på någon plats för att öka födotillgången för bl a vedlevande skalbaggar. Älggräs är mycket
värdefull blommande växt för födosök för vissa vedlevande skalbaggar. Marker vid vattendrag och
våtmarker lämpar sig bra för älggräs. Det kan vara lämpligt att stängsla av områden på fuktig mark där
blommande vegetation av exempelvis älggräs kan få utvecklas.

Uppföljning
En inventering av skalbaggsfaunan i området bör ske. Om läderbagge eller andra intressanta arter som
är knutna till grova ekar hittats bör inventeringen upprepas fem till tio år efter utförda skötselåtgärder.
Minst vart femte år bör behovet av röjning av uppskjutande sly och buskar runt ekarna ses över och
vid behov röjas bort.
Fotodokumentation av varje ek är gjord och bör göras efter röjningsåtgärderna.
Ekarnas vitalitet bör följas upp efter ca 5 år och ny fotodokumentation göras.
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Vid röjningar finns risk för etablering av stackmyror vilket är mycket negativt för vedlevande insekter.
Eventuell etablering vid värdefulla hålträd bör följas upp.
Uppföljning av trampkador från djuren runt de grova hålträden bör göras.

Arbetsinsats
För att göra röjningar enligt etapp 1 och 2 så att ekarna får utrymme och ljus är röjningsbehovet följande:
Hassel: ca 75 buskar (många av knippena är dock små och består av enstaka stammar)
Björk: ca 15 unga träd som inte överstiger 25 cm i diameter. En del björkar står i den inre delen av
delområde A.
Ask: ca 25 träd varav de flesta är unga mindre träd samt någon lite större med diameter på ca 30 cm.
Klibbal: ca 10 unga träd.
Sälg: ca 10 unga träd.
Ek: ca 5 unga träd
Lönn: ca 5 mycket unga träd
Samt någon yngre asp, bok och rönn.
Ytterligare röjningar kan behöva göras i etapp 3.

Framtagen av Peter Nolbrant, juni 2005
nolbrant@telia.com
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Skötselplan för Bösaråsen

juni 2005

Fastighet: Solängen 1:2
Område 22d (Häggån i Marks kommun)

Områdesbeskrivning
Strax väster om Häggån ligger en bergknalle bevuxen med ek, lind, björk, rönn och hassel samt en del
gran (delområde B). Delar av området är nyligen röjt då man har tagit bort gran. Uppe på kullen står
en igenvuxen vidkronig mycket grov ek (träd 11), ytterligare en död grov ek (träd 12) samt flera
mycket grova och gamla björkar. I väster är marken näringsrik och här växer bland annat skogsbingel
och ormbär. Längst i väster växer ett tätt bestånd av hassel. I norr sluttar området mot en liten bäck
och i den nordvästra delen finns mycket död ved (delområde D). I öster finns en bergbrant där det
växer äldre mer senvuxen ek och några äldre almar (delområde C). I övre delen av sluttningen är
marken näringsfattigare och här hittar man kruståtel, blåbär och liljekonvalj. I nedre delen av
sluttningen dominerar däremot skogsbingel helt och hållet. I bergbranten mot öster är förhållandena
skuggiga och fuktiga och här växer gott om mossor. Nedanför branten i kanten av en grusväg växer
flera mycket grova och gamla ekar som står solexponerat (delområde A). Hela området har en yta på
1,1 ha.

Historisk och nuvarande markanvändning
De två vidkroniga och gamla ekarna uppe på kullen tyder på att detta område varit öppet och tidigare
hävdats genom bete. Igenväxningen har dock gått så långt att ängsväxter i stort sett försvunnit. På
klippor och träd i bergbranten växer skogliga signalarter som platt fjädermossa Neckera complanata,
trädporella Porella platyphylla och lönnlav Bacida rubella vilket tyder på att det här däremot inte varit
öppet utan vuxit ädellövträd under längre tid tillbaka. De mycket grova ekarna i nedre delen av branten
längs vägen är gamla (upp till 200-300 år) och har stått solexponerat under låg tid.
Idag används kullen inte till något särskilt. Nyligen har gran röjts bort uppe på kullen.

Områdets bevarandevärden
Mycket höga naturvärden, klass 2. Områdets naturvärden består främst i de grova ekarna längs vägen
och bergbranten med alm och ek som finns innanför de grova ekarna. I området finns fyra ekar som är
jätteträd (stamdiameter >1 m) varav den grövsta är 399 cm i omkrets. Några av ekarna är också ihåliga
och på fyra av träden hittades blanksvart trädmyra Lasius fuliginosus som är signalart för hålträd som
kan bebos en skyddsvärd fauna av vedlevande skalbaggar. På en av de grövsta ekarna växer den
rödlistade skuggorangelaven Caloplaca lucifuga (NT). På tre av träden hittades fällmossa Antitrichia
curtipendula, på två guldlockmossa Homalothecium sericeum och på ett rostfläck Arthonia vinosa.
På ett par gamla almar i branten växer den rödlistade klosterlaven Biatoridium monasteriense (NT).
Här hittas också gott om signalarter som trädporella Porella platyphylla, lönnlav Bacidia rubella,
traslav Leptogium lichenoides och platt fjädermossa Neckera complananta.
Flera mycket grova och gamla björkar med död ved finns i området vilka kan härbärgera ovanliga
vedlevande insekter. Mängden död ved uppe på kullen är över huvud taget stor.
I området har mindre hackspett (NT) hörts trumma vid flera tillfällen.
Området ligger ca 400 m söder om Kalvhagen där det förekommer jättehålekar. Detta ökar områdets
värde i ett landskapsekologisk perspektiv.
De grova ekarna vid vägen har dessutom höga estetiska värden.

Källförteckning
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Nyckelbiotop 060273081.
Malmqvist, A & Persson, J. 2004. Häggån i Marks kommun. Miljö i Mark 2004:1.
Naturvårdsplan i Marks kommun. Miljö i Mark 1994:3
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Skötselplan

Skötselområden med värdefulla ekar markerade. Uppgifter om de enskilda ekarnas omkrets, håligheter, vitalitet
och signalarter finns dokumenterat.

Syfte
Delområde A
Syftet är att de vidkroniga grova ekarna ska få tillräckligt med ljus och utrymme så att de kan leva
vidare och utvecklas till lämpliga träd för ekspecialiserad epifytflora och för värmeälskande
vedlevande insekter.
Delområde B
Att behålla ett lövträdsområde där det får utvecklas solitärekar, andra grövre lövträd och död ved.
Delområde C
Att bevara en skyddad och beskuggad bergbrant med grova ädellövträd av alm och ek.
Delområde D
Att behålla och utveckla en sluttning mot bäcken med gott om död ved.

Mål och gynnsamt tillstånd
Delområde A
Ekarna är fria från träd eller buskar som växer in i ekarna grenverk.
Ekarnas stammar är solbelysta
Delområde B
En blandlövskog där det förekommer äldre träd samt död ved i form av högstubbar och lågor. Både
den grova levande och den grova döda solitäreken är fria så att stammarna är solbelysta och så att den
levande ekens krona har minst fem meters avstånd till andra trädkronor.
Delområde C
Bergbranten är beskuggad och det bl a växer gamla almar i branten.
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Delområde D
Lövträd och rikligt med död ved av olika ålder finns.

Skötselåtgärder
Röjningar görs runt ca 12 ekar. Samtliga utom två ekar står i delområde A. Varje vidkronig ek bör få
individuell skötsel som anpassas efter trädets igenväxningsgrad, ålder, vitalitet mm. Särskild
försiktighet bör tas runt träd 10 och 11 p g a nedsatt vitalitet och kraftig igenväxning.
Skötselåtgärderna bör också efter hand utvärderas och anpassas efter trädens utveckling Död liggande
ved i form av högstubbar eller lågor bör inte förstöras eller tas bort vid åtgärderna.
Delområde A
Områdets yta är ca 0,1 ha. Röjningen sker genom att träd och buskar som växer upp i ekarnas grenverk
tas bort. Dessutom tas träd bort vars kronor befinner sig alltför nära ekarnas kronor. En tämligen klen
men ihålig alm som står intill en av ekarna kan eventuellt topphuggas. Värdefulla almar i bergbranten
får dock inte tas bort (bl a finns den rödlistade klosterlaven på minst två träd). Buskar och sly tas bort
runt ekarnas stammar.
Delområde B
Områdets yta är ca 0,7 ha. Röjning görs runt den grova solitäreken. Tag bort träd och buskar så att
kronan har ett avstånd på minst fem meter till andra kronor. Buskar tas bort runt stammen på minst 10
meters avstånd så att den blir solbelyst. Röjningen bör delas upp på två år så att omställningen inte blir
för hastig och eken skadas. Röjning av hasselbuskar bör även göras runt den döda solitäreken (träd 12)
så att trädstammen blir solexponerad för att gynna vedlevande insekter. All gran bör tas bort i området.
Även raden med gran som står i gränsen mot fastigheten i söder bör tas bort för att förhindra
fröspridning i området.
Delområde C
Inga åtgärder aktuella. Se till att inga värdefulla almar tas bort vid åtgärden i område A.
Delområde D
Områdets yta är ca 0,1 ha. Gran tas bort, gärna genom ringbarkning, vilket ökar mängden död ved.

Uppföljning
Minst vart femte år bör behovet av röjning av uppskjutande sly och buskar runt ekarna ses över och
vid behov röjas bort.
Fotodokumentation av varje ek är gjord och bör göras efter röjningsåtgärderna.
Ekarnas vitalitet bör följas upp efter ca 5 år och ny fotodokumentation göras.

Arbetsinsats
Det minsta röjningesbehovet för att friställa ekarna ser ungefär ut enligt följande:
Hassel: 20 st
Alm: 13 st + 8 unga
Lind: 5 unga
Björk: 1 ung
Hägg: 1 st
Gran: 3 st + 6 unga
Rönn; 2 st

Framtagen av Peter Nolbrant, juni 2005
nolbrant@telia.com
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Skötselplan för Finabo

juni 2005

Fastighet: Finabo 1:1
Område: 22g (Häggån i Marks kommun)

Områdesbeskrivning
Detta är en bergssluttning mot söder och öster som består av en igenväxande hagmark. I området står
ca 60 vidkroniga ekar med en brösthöjdsomkrets mellan 150 och 395 cm. Någon grövre alm finns
även men i övrigt växer tämligen yngre lövträd och sly som främst består av björk, asp, lönn, alm och
rönn. Även en del ask förekommer. Buskskiktet består bitvis av brakved men också någon hassel
förekommer. Ovanför sluttningen står en planterad granskog med en ålder på ca 50 år. Gran växer
även en bit ner i backen och flera ekar står kraftigt igenvuxna mellan granarna.
Fält- och bottenskikt som bl a består av ekorrbär, örnbräken, blåbär, vitsippor, väggmossa och
husmossa tyder på näringsfattigare förhållanden men även mer näringskrävande arter som
skogsbingel, skogsviol och hasselmossa förekommer. Rikligt med gökärt och vårbrodd i området tyder
på att området tidigare hävdats genom bete. Områdets yta är ca 1,8 ha.
I öster i direkt anslutning till området finns en liten betad kulle med grova almar och hålträd samt en
trädgård där det även står grova almar.

Historisk och nuvarande markanvändning
Förekomsten av äldre och vidkroniga ekar samt en del ängsväxter som gökärt, vårbrodd, gullris,
blåsuga samt lite ängsviol tyder på att området för ca 50 år sedan använts som betesmark. Gran har
planterats i de övre delarna av sluttningen så att flera av ekarna blivit igenvuxna av gran. För övrigt är
betesmarken kraftigt igenvuxen av olika lövträd förutom ett område längst i söder där röjningar gjorts.
Flera fornåkrar kan ses i sluttningen vilket vittnar om en lång historia som kulturmark.

Områdets bevarandevärden
Mycket högt naturvärde, klass 2. I området finns fyra ekar som kan definieras som jätteträd (>1 m i
diameter). Minst en grov hålek finns i norra delen av området. På två ekar i norr finns rikligt med den
mycket goda signalarten sotlav Cyphelium inquinans och i den grova håleken finns dessutom den
tidigare rödlistade oxtungesvampen, även den med högt signalvärde. På 36 % av ekarna fanns
signalarten fällmossa Anthitrichia curtipendula. Övriga signalarer som noterades var guldlockmossa
Homalothecium sericeum (14% av ekarna), porella Porella sp (1 ek), rostfläck Arthonia vinosa och
klippfrullania Frullania tamarisci. Dessutom ligger platsen inom ett område vid Fritsla med många
intressanta ekmiljöer och där det förekommer flera ovanliga och rödlistade arter knutna till
hagmarksekar. Området har i ett landskapsekologiskt perspektiv mycket högt värde. Området är av
skogsvårdsstyrelsen utpekat som nyckelbiotop.
Området har dessutom höga kulturhistoriska värden eftersom det i sluttningen ligger flera tydliga
fornåkrar.

Källförteckning
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Nyckelbiotop 060273111.
Malmqvist, A & Persson, J. 2004. Häggån i Marks kommun. Miljö i Mark 2004:1.
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Skötselområden med värdefulla ekar markerade. Uppgifter om de enskilda ekarnas omkrets, håligheter, vitalitet
och signalarter finns dokumenterat.

Syfte
Syftet är att de gamla ekarna ska gott om ljus och utrymme så att de kan leva vidare och utvecklas som
hagmarksträd. Även de många yngre ekarna ska få sådant utrymme att de på sikt kan utvecklas till
hagmarksträd och jätteträd. Syftet är att skapa bra förutsättningar för exempelvis lavar och vedlevande
skalbaggar som behöver grova fristående ekar med skrovelbark och mulmfyllda håligheter.

Mål och gynnsamt tillstånd
Alla vidkroniga ekars kronor har minst ca fem meters utrymme till andra trädkronor. (Avståndet
mellan grova skyddsvärda ekar kan vara mindre).
Ekarnas stammar är solbelysta
Området betas av nötdjur.

Skötselåtgärder
Varje vidkronig ek bör få individuell skötsel som anpassas efter trädets igenväxningsgrad, ålder,
vitalitet mm. Skötselåtgärderna bör också efter hand utvärderas och anpassas efter trädens utveckling.
Röjningar runt ekarna görs i det 1,8 ha stora området. Träd och buskar som växer upp i ekarnas
grenverk tas bort. Dessutom tas träd bort vars kronor befinner sig närmare än ca fem meter från
ekarnas kronor (värdefulla ekar kan dock stå närmare varandra). Buskar och sly tas också bort inom ett
avstånd på minst ca 10 meter från ekens stam. Vissa buskar inom 10-metersavståndet som står på
nordsidan om stammen och som inte växer in i stam eller krona kan dock sparas.
Nedtagna träd och buskar transporteras ut och samlas ihop utanför området. Spara den eventuella döda
ved som förekommer. Med fördel kan mer död ved skapas genom att vissa stammar från fällda träd
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sparas som lågor. Eventuell körning med maskiner bör ske med stor försiktighet så att ekarnas rötter
inte skadas.
Det är lämpligt att beta området (häst bör undvikas eftersom de kan gnaga på ekarnas bark) så att sly
hålls undan och så att en betesgynnad flora utvecklas. Gallring av trädskikt och buskskikt kan även ske
på ytor där det inte står ek så att en betesmark återskapas. Detta kan göras parallellt med friställningen
av ekarna.
För att påskynda hålbildning hos yngre ekar kan eventuellt grenar kapas på lämpliga träd. Detta bör
göras efter konsultation med någon som har erfarenhet av sådana åtgärder.
Vid röjning av gran kring de mest igenvuxna ekarna bör röjningen ske etappvis för att ekarna inte ska
ta skada. Förslagsvis tas ca 1/3 bort av träden bort vid varje tillfälle fördelat på tre år.
En utvärdering av röjningsåtgärderna görs vid sista röjningen. Får ekarna tillräckligt med ljus och
utrymme? Ytterligare röjningar av träd kan göras efter ytterligare ett eller två år för att öka
solinstrålningen till ekstammarna.

Uppföljning
En inventering av skalbaggsfaunan i den grövsta håleken i norra delen av området bör göras.
Minst vart femte år bör behovet av röjning av uppskjutande sly och buskar runt ekarna ses över.
Fotodokumentation av ekarna är gjord och bör göras efter röjningsåtgärderna.
Ekarnas vitalitet bör följas upp efter ca 5 år och ny fotodokumentation göras.

Arbetsinsats
Röjningsbehovet innebär främst röjning av unga lövsträd (diameter < 20 cm), lövsly samt 50-åriga
granar. Något grövre lövträd som konkurrerar med ekar behöver även tas bort. Fördelningen ser
ungefär ut enligt följande:
Gran: ca 80 st 50-åriga träd, ca 90 mindre granar (röjningen av granar görs lämpligen i etapper för att
inte skada ekarna)
Rönn: ca 60 unga träd
Lönn: ca 30 unga träd samt 1 träd med diameter på ca 30 cm.
Björk: ca 30 unga träd
Ek: ca 30 unga träd
Ca 15 yngre träd av alm, ask, sälg och asp samt 7 hasselbuskar
Alm: 2 st med diameter på ca 60 cm
Tall: 1 st lutande med diameter på ca 30 cm.

Framtagen av Peter Nolbrant, juni 2005
nolbrant@telia.com
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Skötselplan för Bergkulla

juni 2005

Fastighet: Åsletorp 2:7, 2:8, 3:9 och 3:10 samt Bergkulla 4:1
Område 26 (Häggån i Marks kommun)

Områdesbeskrivning
Detta är en trädbevuxen kulle omgiven av odlingslandskap som ligger söder om Häggån mitt emot
Kinnahult. Den östra delen av kullen är bevuxen av granskog och ingår inte i denna skötselplan. Uppe
på kullens södra del växer däremot ett område med ekskog (C) som ingår i en större beteshage. Även i
den västra delen (A) växer lövskog som domineras av ek. Här står ett antal grövre och vidkroniga ekar
som vuxit upp i ett öppnare landskap. Någon ek har stora stamhåligheter och mycket död ved och kan
hysa en intressant skalbaggsfauna. Flera större öppna gräsbevuxna ytor med en hel del ängsväxter som
gökärt, skogsklöver, jungfrulin, svinrot och grönvit nattviol finns insprängt i området (J). I nordväst
finns en mindre brant (B) som inte betas och där det växer blandlövskog med inslag av grövre ek. I
västra delen av beteshagen står några dungar med tall (E) varav några är grövre. I söder finns en
intressant bergbrant (D) som skjuter norrut in området. Branten är bevuxen av gammal alm, ek, lind
och ask tillsammans med flera grova hasselbuskar. Flera av de gamla träden är ihåliga. Här finns stora
mossöverväxta klippblock och lodytor. Floran i området är rik med bl a blåsippa, ormbär, skogstry och
bitvis stora mängder skogsbingel. Nedanför branten växer en blandskog (G) som domineras av björk
med inslag av gran.
Söder om kullen rinner Kullabäcken där det fortfarande finns ca 100 flodpärlmusslor. Närmast bäcken
växer en ridå av klibbal och en alsumpskog (H). I gränsen mot öster växer några områden med
granskog (F) som fortsätter på östra sidan av kullen utanför området.
Områdets totala areal är ca 7 ha.

Historisk och nuvarande markanvändning
Området är gammal kulturmark. En hel del ängsväxter som jungfrulin, grönvit nattviol, svinrot och
knägräs visar att området under en längre tid hävdats som slåtter- och betesmarker. De gamla grova
ekarna har också vuxit upp i ett öppet kulturlandskap. Förekomsten av signalarter på ek som gulpudrad
spiklav Calicium adspersum och oxtungesvamp Fistula hepatica tyder på kontinuitet av gamla ekar i
landskapet. I bergbranten (D) har det dock troligen vuxit träd även längre tillbaka i tiden. Här hittas
skogliga signalarter som platt fjädermossa och ovanliga arter som klosterlav. En gammal väg av okänt
ursprung leder upp i kullen.
Idag betar några hästar området så att det ska hållas öppet. Området har tidigare gödslats vilket syns på
att konkurrenskraftigare växter dominerar på många ställen. Under senare år verkar dock ängsfloran ha
börjat komma tillbaka.

Områdets bevarandevärden
Högsta naturvärde, klass 1. Den hotade fågelfotsmossan, som endast är känd från ett 20-tal lokaler i
Sverige, finns i området. Området består dessutom av en mosaik av flera mycket intressanta miljöer.
Bergbranten i söder (D)
Denna brant har de allra högsta naturvärdena. På en avbruten ek i bergbrantens södra del växer den
hotade fågelfotsmossan Pterogonium gracile (VU). På en nedfallen gren vid eken växer gott om
svampen rutskinn Xylobius frustulatus (NT) och på en ekstubbe i närheten den sällsynta
dvärgbägarlaven Cladonia parasitica (NT). På en grov alm i norra delen av området växer svampen
narrtagging Kavinia himantia (NT) och klosterlav Biatoridium monasteriense (NT). En stor mängd
skogliga signalarter finns för övrigt. På klippor, block och lodytor växer stenporella Porella cordeana,
fällmossa Antitrichia curtipendula, kalkkrusmossa Tortella tortusa och platt fjädermossa Neckera
complanata. På de gamla ädellövträden växer klippfrullania Frullania tamarisci, guldlockmossa
Homalothecium sericeum, trädporella Porella platyphylla och lavar som rostfläck Arthonia vinosa och
glansfläck Arthonia spadicea. Flera av träden är ihåliga och kan hysa en intressant skalbaggsfauna.
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Grova ekar i område A och B
Tre ekar med stamdiameter över 1 m finns i området. En av ekarna (14) har stora stamhåligheter där
det häckar kattuggla. På denna ek växer den goda signalarten oxtungesvamp Fistula hepatica.
Förutsättningar för en intressant skalbaggsfauna finns i eken. Jätteeken som står i väster (8) är kraftigt
försvagad på grund av tidigare igenväxning. På barken hittades den goda signalarten gulpudrad spiklav
Calicium adspersum. Tyvärr finns det gott om stackmyra på eken vilket utarmar ekens
skalbaggsfauna. På den grova eken som står längst i norr (13) hittades den rödlistade lunglaven
Lobaria pulmonaria (NT). Övriga signlarter på ekarna var fällmossa Antitrichia curtipendula,
guldlockmossa Homalothecium sericeum och rostfläck Arthonia vinosa. På någon ek fanns också
blanksvart trädmyra Lasius fuliginosus som kan signalera värdefulla hålekar.
Ekskog C
En viss mängd signalarter som fällmossa Antitrichia curtipendula och trädporella Porella platyphylla
hittas på ekarna.
Alsumpskog H
Signalarter som hittas här är rikligt med kärrfibbla och bäckbräsma.
Betesmarken J
En hel del ängsväxter hittas som indikerar en ängsflora med naturvärden. Särskilt i de gamla sydvända
grustagen som finns i områdets södra del är ängsfloran välutvecklad. I den varma, torra och blomrika
miljön finns mycket bra förutsättningar för en intressant insektsfauna av fjärilar, vildbin, steklar och
gräshoppor. Blomrika marker är också mycket värdefullt för många vedlevande skalbaggar i
vuxenstadiet.
Ängsväxter som finns är bl a grönvit nattviol (rikligt i hela området), jungfrulin (rikligt vid grustagen),
svinrot (västra delen av område A), prästkrage, gökärt, skogsklöver, ängsfryle, vårbrodd, knägräs,
harstarr, stenmåra, blåsuga, tjärblomster, ängsviol, brudbröd, liten blåklocka och revfibbla. På fuktig
mark nere vid bäcken hittas också smörbollar och gökblomster.

Källförteckning
• Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Nyckelbiotop 060273051.
• Malmqvist, A & Persson, J. 2004. Häggån i Marks kommun. Miljö i Mark 2004:1.
• Naturvårdsplan i Marks kommun. Miljö i Mark 1994:3
• Hansson Kenneth, 2000. Inventering av floran på Bergakulla.
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Skötselområden med värdefulla ekar markerade. Uppgifter om de enskilda ekarnas omkrets, håligheter, vitalitet och
signalarter finns dokumenterat.

Syfte
Syftena är flera i området:
Att bibehålla och utveckla grova solitärekar med stamhåligheter där det finns förutsättningar för bl a
en intressant lavflora och skalbaggsfauna.
Att bevara och utveckla en artrik hävdad ängsflora med rik förekomst av blommande örter som ger
goda förutsättningar för en intressant insektsfauna av bl a fjärilar och vildbin.
Att bevara bergbrant med gammal ädellövskog med gott om död ved där det finns bra förutsättning för
den hotade fågelfotsmossan och för andra krävande arter av mossor, lavar och svampar.
Att bevara lövträdsridåer och alsumpskog längs Kullabäcken som ger bra förutsättningar för
bottenfauna, öring och flodpärlmussla.

Mål och gynnsamt tillstånd
Delområde A
Grova solitärekar är friställda så att avståndet mellan kronans ytterkant och närmaste trädkrona är
minst ca 4 m. Stammarna är solexponerade. Även yngre vidkronigare efterträdare är friställda.
Området betas.
Det finns inga granar.
Delområde B
Lövträdsbevuxen brant av olika trädslag med grövre träd och gott om död ved.
De markerade ekarna i området är friställda (se ovan).
Det finns inga granar.
Delområde C
Betad lövskog som domineras av ek.
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Delområde D
Beskuggad bergbrant med grova ädellövträd av ek, alm, lind och ask och gott om död ved.
Delområde E
Betesmark med grova tallar.
Delområde F
Området ingår i beteshagen. För övrigt obestämt mål.
Delområde G
Blandlövskog som ingår i beteshagen.
Delområde H
Alsumpskog med grövre alar och död ved,
Delområde J
Hävdad betesmark med rik flora av ängsväxter. Ängsväxter som jungfrulin, svinrot, prästkrage,
gökärt, brudbröd, grönvit nattviol finns rikligt i området. Blomningen är riklig. I bryn och som
buskage i betesmarken står blommande buskar och träd som nyponros, hartsros, hagtorn, olvon och
vildapel.

Skötselåtgärder
Delområde A, ca 1 ha
Röjningar görs runt ca 12 ekar.
Varje vidkronig ek bör få individuell skötsel som anpassas efter trädets igenväxningsgrad, ålder,
vitalitet mm. Skötselåtgärderna bör också efter hand utvärderas och anpassas efter trädens utveckling.
Död ved i form av högstubbar eller lågor bör inte förstöras eller tas bort vid åtgärderna. Genom att
skapa nya högstubbar eller lågor vid röjningen kan ny värdefull död ved uppstå.
Röjningen sker genom att träd och buskar som växer upp i ekarnas grenverk tas bort. Dessutom tas
träd bort vars kronor befinner sig närmare än ca fem meter från ekarnas kronor. Buskar och sly tas
också bort inom ett avstånd på minst ca 10 meter från ekens stam. All gran bör tas bort. Nedtagna träd
och buskar transporteras ut och samlas ihop utanför området. En viss mängd lågor kan med fördel
lämnas. Körning med maskiner bör ske med stor försiktighet för att inte körskador eller skador på
ekarnas rötter uppstår.
Det är fördel om röjningen fördelas på några år om igenväxningen bedöms som kraftig.
Fortsatt bete.
Delområde B, ca 0,3 ha
Röjning görs runt ca 5 ekar på samma sätt som beskrivs under delområde A. Områdets yta är 0,3 ha.
Delområde C, ca 1,4 ha
Röjning av eventuell gran.
Fortsatt bete.
Delområde D, ca 0,2 ha
Viss röjning av lämpliga träd vid den avbrutna eken med fågelfotsmossa. Eken skjuter skott och om
den kan hållas vid liv genom att förbättra ljustillgången så att barken inte faller av har fågelfotsmossan
möjlighet att överleva. Exempelvis kan granarna tas bort nedanför branten vilket kan öka
ljustillgången. Innan åtgärder bör särskild planering ske.
I övrigt bör inga åtgärder göras i branten utom eventuell röjning av uppväxande gran.
Delområde E, ca 0,2 ha
Gallring av det södra området så att grövre tallar kan utvecklas.
Fortsatt bete.
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Delområde F, ca 1 ha
Inga föreslagna åtgärder. På sikt är det fördel om området övergår till löv.
Fortsatt bete.
Delområde G, ca 0,2 ha
Efterhand är det fördel om området övergår till rent lövområde.
Fortsatt bete.
Delområde H, ca 0,3 ha
Röjning av eventuellt uppväxande gran.
Fortsatt bete.
Delområde J, ca 2,5 ha
Fortsatt bete.

Uppföljning
Minst vart femte år bör behovet av röjning av uppskjutande sly och buskar runt ekarna ses över och
vid behov röjas bort.
Fotodokumentation av ekarna är gjord och bör göras efter röjningsåtgärderna.
Ekarnas vitalitet bör följas upp efter ca 5 år och ny fotodokumentation göras.
Förekost av exempelvis jungfrulin, svinrot, brudbröd och grönvit nattviol kan följas upp.

Arbetsinsats
Röjningsbehovet för att friställa ekarna ser ungefär ut enligt följande:
Gran: ca 13 + ca 12 unga
Björk: ca 7 +ca 10 unga
Ek: 1 + ca 16 unga
Tall: ca 10
Rönn, hassel, hägg: ca 11
Ung lönn och alm: 3

Framtagen av Peter Nolbrant, juni 2005
nolbrant@telia.com
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Bilaga 1. Besökta områden
Numreringen följer rapporten Häggån i Marks kommun. Nya områden har dock kommit till (se karta).
22c
Datum: 31/3
Ekar med röjningsbehov: 10-15 st
Antal jätteekar > 3 m: 5-10
Antal grova hålträd: ?
Intressanta miljöer:
Hagmark
Signalarter/rödlistade arter på ek
Läderbagge (NT)
Fällmossa
Guldlockmossa
Rostfläck
Blanksvart trädmyra
Liten punktlav
Övriga signalarter/rödlistade arter
Kantarellmussling 3
Vätteros 3
Mindre hackspett (NT)
Prioritet: 1

20
Datum:8/4
Ekar med röjningsbehov: 1 st
Antal jätteekar > 3 m: 0
Antal grova hålträd: 0
Intressanta miljöer:
Hedekskog
Bergbrant
Signalarter/rödlistade arter på ek
Fällmossa
Klippfrullania
Prioritet: 3
20b
Datum:8/4
Ekar med röjningsbehov: 0t
Antal jätteekar > 3 m: 2 st
Antal grova hålträd: 1 st
Intressanta miljöer:
Grov död ekved på marken
Signalarter/rödlistade arter på ek
Rostfläck
Prioritet: Inget röjningsbehov

22d
Datum:31/3
Ekar med röjningsbehov: 5-10 st
Antal jätteekar > 3 m: 1-2
Antal grova hålträd: ?
Intressanta miljöer:
Bergbrant
Signalarter/rödlistade arter på ek
Skuggorangelav (NT)
Fällmossa
Blanksvart trädmyra
Guldlockmossa
Rostfläck
Övriga signalarter/rödlistade arter
Klosterlav (NT)
Trädporella
Lönnlav
Traslav
Platt fjädermossa
Mindre hackspett (NT)
Prioritet: 1

22b
Datum: 31/3
Ekar med röjningsbehov: 5-10 st
Antal jätteekar > 3 m: 1 st ?
Antal grova hålträd: ?
Intressanta miljöer:
Åbrink, strandskog
Betesmark
Signalarter/rödlistade arter på ek
Barkkornlav
Jätteticka 1
Blanksvart trädmyra 1 träd
Fällmossa
Guldlockmossa
Trubbig fjädermossa
Rostfläck
Övriga signalarter/rödlistade arter
Päronulota 1 (VU)
Lönnlav
Kornig nållav 1
Porella
Traslav
Kantarellmussling 1
Blåsippa 1
Lungört 1
Strutbräken
Kambräken
Gullpudra
Kärrfibbla
Prioritet: 1
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22h
Datum:8/4
Ekar med röjningsbehov: 3
Antal jätteekar > 3 m: 0
Antal grova hålträd: 0
Intressanta miljöer:
Bergbrant
Signalarter/rödlistade arter på ek
Fällmossa
Lunglav (NT)
Övriga signalarter/rödlistade arter
Blåsippa 3
Hasselmus (Conny Håkansson)
Prioritet: 3

22e
Datum:31/3
Ekar med röjningsbehov: 5-8 st
Antal jätteekar > 3 m: 0
Antal grova hålträd: ?
Intressanta miljöer:
Bergbrant
Betad ekskog
Signalarter/rödlistade arter på ek
Dvärgbägarlav (NT)
Klippfrullania
Övriga signalarter/rödlistade arter
Klosterlav (NT)
Slät fjällav (NT)
Grov baronmossa
Stenporella
Mindre hackspett 31/3 (NT)
Prioritet: 2

22i
Datum:8/4
Ekar med röjningsbehov: 2
Antal jätteekar > 3 m: 0
Antal grova hålträd: 1
Intressanta miljöer:
Bergbrant
Signalarter/rödlistade arter på ek
Fällmossa
Dvärgbägarlav (NT)
Övriga signalarter/rödlistade arter
Mindre hackspett 28/4
Prioritet: 3

22 f
Datum:31/3
Ekar med röjningsbehov: 1-3 st
Antal jätteekar > 3 m: 0
Antal grova hålträd: ?
Intressanta miljöer:
Bergbrant
Betad ekskog
Signalarter/rödlistade arter på ek
Fällmossa
Lunglav (NT)
Övriga signalarter/rödlistade arter
Guldlockmossa
Platt fjädermossa
Ängsväxter
Svinrot
Slåttergubbe
Prioritet: 2

22j
Datum:8/4
Omväxlande odlingslandskap, betesmarker,
åkerhomar med medelgrov ek
Ekar med röjningsbehov: 0?
Antal jätteekar > 3 m: 0
Antal grova hålträd: 0
Intressanta miljöer:
Signalarter/rödlistade arter på ek
Rödlistade arter:
Prioritet: 3

22g
Datum:8/4
Ekar med röjningsbehov: ca 10
Antal jätteekar > 3 m: 1-2 ?
Antal grova hålträd: 1?
Intressanta miljöer:
Bergbrant
Signalarter/rödlistade arter på ek
Fällmossa
Sotlav
Oxtungesvamp
Porella
Guldlockmossa
Rostfläck
Blanksvart trädmyra
Klippfrullania
Övriga signalarter/rödlistade arter
Blåsippa
Prioritet: 1

22k
Datum:8/4
Ekar med röjningsbehov: 0 st
Antal jätteekar > 3 m:0 st
Antal grova hålträd: 1 st
Intressanta miljöer:
Beteshage
Grövre almar med rikligt med porella
Signalarter/rödlistade arter på ek
Prioritet: -
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22l

25

Datum:8/4
Ekar med röjningsbehov: 1
Antal jätteekar > 3 m: 1? Ca 280 cm
Antal grova hålträd: 0
Intressanta miljöer:
Signalarter/rödlistade arter på ek
Rödlistade arter:
Prioritet: 2

Datum:15/4
Ekar med röjningsbehov: Röjning av gran och
eventuellt björk
Antal jätteekar > 3 m: 0
Antal grova hålträd: 0
Intressanta miljöer:
Bergbrant
Hedekskog
Signalarter/rödlistade arter på ek
Lunglav (NT) mycket på ett träd
Fällmossa 1
Klippfrullania
Prioritet: 3

22m
Datum:8/4
Område med åkerholmar, raviner, branter där det
växer medelgrov ek.
Ekar med röjningsbehov: ca 10
Antal jätteekar > 3 m: 0
Antal grova hålträd: 0
Intressanta miljöer:
Bergbrant
Ravin
Signalarter/rödlistade arter på ek
Rödlistade arter:
Prioritet: 3

26
Datum:23/3
Ekar med röjningsbehov: 2-4 st
Antal jätteekar > 3 m: 1 st (död)
Antal grova hålträd: 1 st
Intressanta miljöer:
Bergbrant
Hagmark
Signalarter/rödlistade arter på ek
Fågelfotsmossa (VU)
Porella sp
Fällmossa
Rostfläck
Oxtungesvamp
Rutskinn (NT)
Dvärgbägarlav (NT)
Lunglav (NT)
Klippfrullania
Övriga signalarter/rödlistade arter
Klosterlav (NT)
Stenporella
Kalkkrusmossa
Platt fjädermossa
Glansfläck
Guldlockmossa
Narrtagging (NT)
Prioritet: 1

22n
Datum:maj
Ekar i erosionsbrant mot Häggån plus två
åkerholmar 100 m västerut
Ekar med röjningsbehov: ca 7
Antal jätteekar > 3 m: ca 3
Antal grova hålträd: ?
Intressanta miljöer:
Åmiljö
Ravin
Signalarter/rödlistade arter på ek
Fällmossa
Rödlistade arter:
Prioritet: 3
24
Område med askar och bäckravin med klenare ek
Ekar med röjningsbehov: 0
Antal jätteekar > 3 m: 0
Antal grova hålträd: 0
Intressanta miljöer:
Bäckravin
Hamlade askar
Signalarter/rödlistade arter på ek
Fällmossa 1
Klippfrullania
Övriga signalarter/rödlistade arter
Platt fjädermossa
Porella
Grå punktlav
Almlav 3 (NT)
Prioritet: 3

30
Datum:23/3
Ekar med röjningsbehov: ca 9 st
Antal jätteekar > 3 m: 1 st
Antal grova hålträd:
Intressanta miljöer:
Ravinmiljöer med några grova ekar
Gårdsmiljö med gott om grova träd
Alléer med grova lindar
Betesmark med några grova ekar
Signalarter/rödlistade arter på ek
Gammelgranslav
Blodplättlav
Glansfläck
Rostfläck
Guldlockmossa
Övriga signalarter/rödlistade arter
Scharlakansvårskål (NT)
Prioritet: 2
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31a

33a

Datum:6/4
Ekar med röjningsbehov: 2 st
Antal jätteekar > 3 m: 2 st (310 cm)
Antal grova hålträd: 2 st
Intressanta miljöer:
Grova döda torrakor av ek
Intilliggande gårdsmiljö med grova
ädellövträd > 3m.
Signalarter/rödlistade arter på ek
Rutskinn (NT) på två ekar
Almlav (NT) på en ek
Övriga signalarter/rödlistade arter
Kantarellmussling
Prioritet: 2

Datum:15/4
Ekar med röjningsbehov: 3
Antal jätteekar > 3 m: 1-2
Antal grova hålträd: 1
Intressanta miljöer:
Grov eklåga 1
Torrakor 1
Signalarter/rödlistade arter på ek
Rostfläck 1
Fällmossa 1
Blanksvart trädmyra (1 träd)
Prioritet: 2

33b

Datum:6/4
Ekar med röjningsbehov: ca 2 st (grövsta 225 cm)
Antal jätteekar > 3 m: 0
Antal grova hålträd: 0
Intressanta miljöer:
Liten bergbrant
Grov ask 230 cm.
Signalarter/rödlistade arter på ek
Porella (rikligt)
Rödlistade arter:
Prioritet: 3

Datum:15/4
Ekhage
Ekar med röjningsbehov: 3-5
Antal jätteekar > 3 m: ca 2 (största 370 cm)
Antal grova hålträd: 2-3
Intressanta miljöer:
Beteshage
Signalarter/rödlistade arter på ek
Brun nållav 1
Fällmossa 1
Rostfläck
Blanksvart trädmyra (2 träd)
Prioritet: 3

32

33c

Datum:6/4
Ekar med röjningsbehov: ca 5 st
Antal jätteekar > 3 m: 0 st (250 cm)
Antal grova hålträd: 1 st
Intressanta miljöer:
Intilliggande gårdsmiljö med grova
ekar/hålträd.
Signalarter/rödlistade arter på ek
Sotlav
Gammelgranslav
Rostfläck
Fällmossa
Rödlistade arter:
Prioritet: 2

Datum:15/4
åkerholme
Ekar med röjningsbehov: 2-3
Antal jätteekar > 3 m: 1?
Antal grova hålträd: 1
Intressanta miljöer:
Signalarter/rödlistade arter på ek
Rostfläck 1
Prioritet: 3

31b

33d
Datum:15/4
Ekar med röjningsbehov: 2-3
Antal jätteekar > 3 m: 1-2
Antal grova hålträd: 1
Intressanta miljöer:
Bergbrant
Signalarter/rödlistade arter på ek
Rostfläck 1
Fällmossa 1
Porella 1
Blanksvart trädmyra 1 träd
Övriga signalarter/rödlistade arter
Blåsippa 3
Prioritet: 3

33
Datum:6/4
Större område med åkerholmar, skogsbryn, åkrar och
betesmarker med medelgrov ek upp till ca 250 cm.
Ekar med röjningsbehov: 5-10
Antal jätteekar > 3 m: 0
Antal grova hålträd: 0
Intressanta miljöer:
Grovt vårdträd
Intilliggande gårdsmiljö med grova
ädellövträd
Naturbetesmarker
Signalarter/rödlistade arter på ek
Rödlistade arter:
Prioritet: 3
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Bilaga 2. Protokoll
Område _____________________________
Datum _____________________________
Trädslag ____________________________
X koordinat __________________________

Bricka nr _______________________________
Inventerare _____________________________
Stamomkrets (cm) _______________________
Y koordinat _____________________________

Miljö / Biotop
Barrskog
Blandskog
Lövskog
___________________

Kultiverad betesmark
Naturlig betesmark
Slåtteräng
Åker / vall

Allé
Kyrkogård
Park
Tomtmark

Vägkant
____________________________
____________________________
____________________________

Hävdtyp
__ Bete

___ Slåtter

___ Röjning ___ Ohävd ___ Annat______________

Vitalitet

Största hålighet

Friskt eller ngt minskad, 50% av kronan lever
Klart försämrad, 20-50% av kronan lever
Döende <20% av kronan lever
Dött, stående
Dött liggande

ingen
hålighet <10 cm
hålighet 10-30 cm
hålighet >30 cm o mycket mulm
hålighet som går ända ned till marken

Hot
___ inget

__ igenväxning

___ Avverkning

___ Annat (se kommentar)

___ snart (3-10 år)

___ framtida (>10 år)

Behov av frihuggning
__ inget

___ akut (inom 2 år)

Blivande jätteträd (träd 200-313 cm, inom 500 m)
__ rikligt

___ flera

___ enstaka

___ saknas

Påverkan / ingrepp
Avverkning
Barrplantering
Bebyggelse/tomt
Dikning
Gallring
Grustäkt
Grävd breddning
Järnväg

Kraftledning
Parkskötsel
Restaurering
Traktorkörskador
Väg
Vägbygge

Bäver
Hackspettshack
Insektsangrepp
Myrangrepp
Nuvarande bete
Röjning
Stormskadat

Svampangrepp
Upphört bete
Vattenstörning
Viltbete
Översvämning

Barkskada, betesdjur
Barkskada,annat
Hamling >30 år
Hamling 10 - 30 år
Hamling nyligen <10 år
_________________
_________________

3 = riklig
2 = sparsam
1 = enstaka

Indikatorarter
Arthonia cineropruinosa, puderfläck
Bactrospora corticola, liten sönderfallslav
Calicium adspersum, gulpudrad spiklav
Calicium quercinum, ekspik
Chaenotheca chlorella, kornig nållav
Chaenotheca phaeocephala, brun nållav
Cliostomum corrugatum, gul dropplav
COLLEMA SP., GELÉLAVAR
Collema flaccidum, slanklav
Collema furfuraceum, stiftgelélav
Collema nigrescens, läderlappslav
Collema subflaccidum, grynig gelélav
Cyphelium inquinans, sotlav
Gyalecta flotowii, blek kraterlav
Gyalecta ulmi, Almlav

Lobaria amplissima, jättelav
Lobaria pulmonaria, Lunglav
Lobaria scrobiculata, skrovellav
Lobaria virens, örtlav
Megalaria grossa, ädellav
PANNARIACEAE, gytter/blylavar
Peltigera collina, grynig filtlav
Schismatomma dec., grå skärelav
SCLEROPHORA SP, blekspikar
Sclerophora farinacea, brunsk. blekspik
Sclerophora nivea, blekspik
Sclerophora peronella, liten blekspik
Sclerophora amabilis, sydlig blekspik
_______________________________
_______________________________

Åtgärdsförslag

Kommentar
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Antitri. curtipend., Fällmossa
NECKERA SP.Fjädermossor
Neckera complanata, Platt fjäderm.
ANOMODON SP., BARONMOSSOR
Anomodon attenuatus, Piskbaronm.
Anomodon viticulosus, Grov baronm.
Homalothecium sericeum, Guldlockm.
_______________________________
Fistulina hepatica, oxtungssvamp
Hapalopilus croceus, saffransticka
Grifola frondosa, korallticka
Laetiporus sulphureus, svavelticka
Xylobolus frustulosus, rutskinn
Pachykytospora tuberculosa, blekticka
______________________________

