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Inledning
Skötselplanen är uppdelad i två delar, A och B. Den första delen är en beskrivande
del. Där anges bland annat syften och vilka natur- och bevarandevärden som finns.
Den andra delen av skötselplanen beskriver bevarandemål och hur området ska skötas. Utöver själva skötselplanen finns bilaga med temakartor samt konsekvensbeskrivning och kompensatoriska åtgärder som behövs för sånglärka och rödlistade bin.

Bakgrund
Redan 2002 fanns en skötselplan som togs fram av Borås Stad för området OsdalBråt. Områdesavgränsning för denna ses i Bilaga 1.
I samband med bygge av väg 27 genom området gjordes en inventering av bin 2013 i
den norra halvan av området (Nolbrant & Nilsson 2013). Det upptäcktes då att området var av nationellt bevarandevärde med avseende på faunan av bin. På grund av
pågående igenväxning i stora delar av området fanns dessutom en stor utvecklingspotential att återskapa naturvärden. Under 2014 genomfördes ytterligare en inventering av bin i området söder om det tidigare inventerade området 2013 på uppdrag av
Borås Stad (Nolbrant & Nilsson 2015) samt av Borås Elnät AB (Nolbrant 2015). I den
senare ingick även inventering av bland annat granspira. Detta innebar att området
som täcktes av skötselplanen från 2002 hade inventerats. De allra högsta naturvärdena som är kända i området består av bifaunan där flera mycket ovanliga arter förekommer. I samband med inventeringen av bin 2013 föreslogs därför en rad kompensatoriska åtgärder och skötselförslag i området vid vägbygget (Nolbrant & Nilsson
2013).
Byggandet av väg 27 innebär starkt negativa konsekvenser för miljön vid Osdal-Bråt.
Länsstyrelsen efterfrågade bedömning av konsekvenser för sånglärka och bin samt
begärde kompensatoriska åtgärder i området. ÅF Infrastructure AB tog därför för
Trafikverkets räkning fram sådana konsekvensbedömningar, förslag till kompensatoriska åtgärder samt ett förslag till skötselplan för området under 2013-2014. (Konsekvensbedömning och kompensatriska åtgärder finns i Bilaga 11.)

Metod
Förslaget till skötselplan har tagits fram av Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult i samråd med L. Anders Nilsson, EkoBi Natur i Uppsala AB på uppdrag av ÅF Infrastructure AB för Trafikverkets räkning under 2013-2014. Efter inventeringarna av bin
söder om Bråt 2014 gjordes en revidering och utveckling av det ursprungliga förslaget
utifrån inventeringsresultaten på uppdrag av Borås Stad. Under våren 2015 diskuterades förslaget på plats tillsammans med Naturskyddsföreningen i Borås, Länsstyrelsen och Fortifikationsverket och ytterligare justeringar gjordes.
Det två inventeringar av bin som gjorts 2013 och 2014 har använts som underlag för
skötselplanen. Övrigt underlag som använts har varit skötselplanen från 2002 (Borås
Stad), en växtinventering från 2001 (Aronsson m.fl.) och noteringar av fåglar från
2001 av Per Gustafsson samt naturinventeringar som gjorts som underlag till MKB
inför byggandet av väg 27 (Appelqvist 2008, Naturcentrum 2003).
För att avgränsa naturtyper i GIS användes ortofoto i färg. Dessutom användes höjddatabas med 2 x 2 meters pixelstorlek för att synliggöra topografi, bedöma
svämplanets utbredning och för att hitta sydvända strukturer som kan vara värdfulla
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bomiljöer för bin. Det senare gjordes genom ”Analytical Hillshading” i SAGA-gis med
ljussättning från söder så att sydvända sluttningar framträdde som vita (Bilaga 8).
Vid arbetet bedömdes de allra sydligaste delarna av det gamla skötselområdet från
2002 ha för låga värden och det allra sydligaste grustaget vara för isolerat för att vara
med i den nya skötselplanen.
En bedömning av konsekvenser samt behov av kompensatoriska åtgärder för sånglärka och bin har även gjorts. För sånglärka har ytor som bedömts som lämpliga
häckmiljöer 2013 ritats in i GIS. Lämpliga arealer och beräknat antal häckande par har
gjorts. Som grund för dessa beräkningar har ArtDatabankens artfaktablad för sånglärka använts (Berg 2005). Här anges att 95 % av sånglärkorna häckar minst 60 meter
från närmaste bryn och att alla par häckar i öppna områden som är större än 11,5 ha.
Tätheten för revir anges till 0,7-1 per ha på trädor och förstaårsvallar.
Områden som bedömts lämpliga häckmiljöer vid Osdal-Bråt är större öppna ytor utan
träd eller sly som är större än 9 ha. Vid 55 dBA har miljökvaliteten för fågellivet bedömts minska med 50 % (Helldin 2013). De ytor som har bullernivåer över 55 dBA
bedöms vara olämpliga som häckningsmiljö för sånglärkan.
För bedömning av konsekvenser av rödlistade bin används den bedömning som tidigare gjorts i rapporten ”Bin och andra insekter med fokus på hotade artervid OsdalBråt i Borås Stad 2013 - inför byggandet av ny väg 27” (Nolbrant & Nilsson 2013).
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DEL A – BESKRIVNING
1. Syfte
Syftet med skötselplanen är att:
 bevara och utveckla mosaiker av sandmark och blomrika områden på sandiga
hedar, fukthedar, ängsmark och mader tillsammans med busksnår, skogsbryn
och lövområden med gott om gamla träd och död ved.
 förbättra förutsättningarna för faunan av gaddsteklar, markskalbaggar och fjärilar som är knutna till sandmark, hedar och ängar.
 bevara och utveckla livskraftiga populationer av de rödlistade arter av gaddsteklar som är kända från området (10 arter år 2013) (Nilsson & Nolbrant, 2013).
Särskilda ansvarsarter när det gäller bin är fibblesolbi Dufourea minuta (Nationellt utdöd RE), silvergökbi Nomada argentata (Akut hotad CR, ÅGP) och
dvärgsandbi Andrena nanula (sårbar VU).
 bevara häckande populationer och förbättra förutsättningarna för sånglärka
(NT), trädlärka (EU), törnskata (EU), göktyta (NT) och mindre hackspett (NT).
 bevara och utveckla livskraftiga populationer av ängsväxter som granspira (NT)
och slåttergubbe (NT).
Syftet ska tryggas genom att:
 öka mängden blommande örter genom uppryckning av sly samt sen slåtter efter
blomning tillsammans med ihopsamling av det slagna gräset. Komplement till
slåtter är naturvårdsbränning före den 15 april och/eller
 öka andelen blommande buskar och träd som vide, sälg, hagtorn, apel, rönn,
lönn, lind mm genom framröjning och plantering.
 skapa större och mer sammanhängande öppna områden med god konnektivitet
utan höga träd (Bilaga 5).
 skapa sandblottor genom att hyvla av näringsrik jord, grävningar i sydvända
sluttningar samt anläggning av sandbäddar och av ridstigar.
 upprätthålla slitage genom ett aktivt friluftsliv i området, där ridning är en särskilt viktig del.
 utveckla fler gamla träd och mer död ved genom att spara gamla träd vid röjning
och genom fri utveckling i lövskogar och sumpskogar (Bilaga 7).
Magra öppna sandiga marker med artrik flora och rikligt med blommande örter ger
ypperliga förutsättningar för insekter som bin. Den stora insektsrikedomen som uppstår på sådana marker är en förutsättning för exempelvis sånglärka, trädlärka och
törnskata, som särskilt under häckningssäsongen är beroende av god tillgång på insekter. Vid åtgärder och skötsel är det viktigt att ha dessa samband i minnet. Stor
mängd och artrikedom av blommande örter, buskar och träd i kombination med
sandblottor och död ved ger en stor mängd och mångfald av insekter. Detta ger i sin
tur goda förutsättningar för tätare populationer och högre artrikedom av fåglar.
Det är dock viktigt att tänka på är att det i vissa fall kan uppstå konflikter mellan naturvärden. Blommande buskar och träd bör sparas så långt som möjligt eftersom
dessa är mycket viktiga för insektsfaunan. Särskilt viktig är den tidiga blomningen av
sälg och vide, som dessutom är viktiga för många nyanlända fåglar som letar insekter
bland blommorna. Sånglärka och vadare som tofsvipa behöver dock stora öppna
ytor. Som exempel häckar sånglärkan ogärna närmare än 60 meter från skogsbryn. Å
andra sidan kan läbuskage som finns norr om boplatser med bin vara livsavgörande
för många arter av värmekrävande och hotade arter av bin, som exempelvis silver-
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gökbiet. Avverkningar eller sparande av träd och buskar bör därför ske med stor omsorg och eftertanke enligt skötselplanen så att inte naturvärden skadas vid åtgärder
(eller då åtgärder inte görs).

2. Beskrivning av området
2.1 Uppgifter om området
Namn:
Areal:
Lägesbeskrivning:
Län:
Kommun:

Osdal-Bråt
Cirka 200 ha
Strax söder om Borås.
Västra Götalands län
Borås

Tabell 2. Markslag och naturtyper. Målarealerna är de som förväntas efter eventuella restaurerings- och skötselåtgärder.
Markslag och Naturtyp
Barrskog:
Granskog
Tallskog
Barrblandskog
Lövblandade barrskogar
Lövskog:
Triviallövskog
Sumpskog:
Lövsumpskog
Busksnår, bryn:
Öppen gräsbevuxen mark:
Friskäng
Torräng
Trädbevuxen gräsmark
Fuktäng
Mad
Ljunghed
Kväverik gräsvegetation
Högörtäng
Sandmark: (Ej område 19)
Annan Våtmark
Vassar, mad (igenväxning sker till sumpskog)
Asfalterade vägar:
Annan mark: (nyanlagda vägslänter)

Kod

Areal år 2013 (ha)
19,5
5,2
1,6
5,0
7,7
5,7
5,7
20,8
20,8
0,2
75,4
25,2
11,9
3,1
23,0
18,9
1,0
10,2
1,0
4,8
0,7
18,9
1,0
3,1

Målareal (ha)
14,3
5,0
0,8
5,0
0,8
4,8
4,8
24,7
24,7
0,2
80,9
29,1
16,5
2,2
23,0
15,0
1,2
5,6
3,3
6,9
1,3
15,0
0,9
0

Natura 2000-habitat

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

18

30

6410

Artrika torra-friska låglandsgräsmarker
av fennoskandisk typ*
Fuktängar med blåtåtel eller starr

5

17

6430

Högörtsamhällen

1

5

91E0

Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade *

8

16

6270
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2.2 Allmän beskrivning av området
Osdal-Bråt ligger skyddat i Viskans dalgång, där denna vidgas, strax söder om Borås.
Längs detta avsnitt har Viskan brett ut sig över sandiga isälvsmaterial och format
svämplan som kantas av sluttningar från erosion. Området vid Osdal-Bråt har använts
som slåttermark, betesmark och åker under hundratals år tillbaka i tiden (Fig. 8) samt
senare under 1900-talet som militärt övningsfält. Hedarna vid Osdal-Bråt är en sista
rest av ett ålderdomligt landskap.

2.3 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning
På SGU:s jordartskarta (www.sgu.se) syns att stora isälvsavlagringar finns från Öresjön norr om Borås och vidare söderut i Viskans dalgång ner till Guttasjön (Fig. 7).
Under lång tid har dessa sandiga och lättodlade områden utgjort ängsmarker och
åkrar för byar som legat i området. På en karta från 1718 får man en uppfattning om
att det funnits stora öppna områden kring gårdar och byar i Viskans dalgång (Fig. 8).
Gården Osdal fanns redan innan staden Borås grundades, och hette på 1600-talet
Oschdal. Under sin blomstringsperiod fanns ett 20-tal torp på gårdens marker. På
skifteskartan över Bråt från 1818 får man en bild av hur markanvändningen såg ut
(Fig. 9). Större delen av inägan bestod av slåttermark och runt gårdarna låg mindre
åkrar. Denna struktur har i Sverige sett ungefär likadan ut från vikingatiden fram till
mitten av 1800-talet. Under 1800-talets mitt skedde stora förändringar dels genom
skiftesreformerna och dels genom nya brukningsmetoder. Slåtterängar odlades upp
och omvandlades till åkermark, vilket man kan se på kartan från 1890-97 (Fig. 10).
Slåttermarker fanns nu främst kvar längs Viskan.
Regementet I15 började byggas 1912 och kasernanläggningen stod klar för inflyttning
1914. Den mark som togs i anspråk i samband med tillkomsten av övningsfält och
kasernbyggnader ingick tidigare till största delen i herrgårdarna Osdal, Katrineberg,
Kristiansfält, Bråt och Huvagården. Detta innebar att mycket av den jordbruksrevolution som skedde under början av 1900-talet inte genomfördes i området. Magra
ängsmarker, hedar och åkrar undgick konstgödsling och pesticider. Istället övergick
markerna åter till att likna slåtterängar och hedar (Fig. 10). Övningsfältet har inneburit att markerna hållits öppna genom slåtter, bränning och trädfällning. Sandiga jordblottor har hållits öppna av tramp och fordon. 1996 lades I15 ner och den rent militära verksamheten upphörde. Detta märks genom en begynnande igenväxning med
skog på många platser, vilket har fragmenterat landskapet med ridåer av ung skog
mellan kulturmarkerna. Vissa delar av övningsfältet används dock fortfarande för
övningsskjutning genom avtal mellan Borås Stad och Fortifikationsverket. Genom att
en livaktig ridverksamhet, med tillhörande djurhållning, bedrivits på båda sidor om
Viskan har slitage fortsatt i området så att sandiga stigar och jordblottor hållits
öppna.
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Figur 7 och 8. T.v. ses jordarter (SGU). Grönt motsvarar isälvsavlagringar. Området Osdal-Bråt
är markerat på kartan. T.h. ses en karta över Borås från 1718. Samma område är markerat.
Vidsträckta ängsmarker och betesmarker sträcker sig vidare på sandig mark över mycket stora
områden runt Borås och längs Viskan.

Figur 9 och 10. T.v. ses skifteskarta 1818 för Bråt. Runt Bråt ligger inägan som domineras av
ängsmark (svagt grönt) som slogs med lie för vinterfoder. Åkermarken är markerad med rosa.
Inägan omgärdades av stängsel så kreaturen, som gick fritt på utmarken och betade, inte
skulle komma in och förstöra åkrar och ängsmarker. T.h. ses häradsekonomisk karta 1890-97.
Nu har stora delar av ängsmarkerna omvandlats till åkermark och vallar (rosa). Endast områden närmast ån är fortfarande slåttermarker eller betesmarker (grönt).
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Figur 11. Borås år 1855. Stora områden med ängsmarker och hedar bredde ut sig på det sandiga isälvamaterialet runt Borås.

Figur 12. Ekonomisk karta från 1961.
Här ses att större delen av området är
öppna hedar. Endast mindre delar är
åker (gult). Området är betydligt mer
öppet och fritt från träd och buskar
jämfört med idag.

2.4 Områdets bevarandevärden
2.4.1 Biologiska bevarandevärden
Osdal är sedan lång tid känt som ett värdefullt naturområde med hedmiljöer. I kommunens naturvårdsplan från 2001 har området bedömts ha högsta naturvärde, Klass
1. Bedömningen grundar sig på att området är en öppen hed med stor betydelse för
fågellivet och värdefull flora.
Med undantag av Osdal-Bråt har idag hela området med isälvsavlagringar och gamla
kulturmarker norrut i Viskans dalgång helt försvunnit genom exploateringar och bebyggelse. Detta faktum, samt den historiska kontinuiteten av hävd och störning på
sandmark, ger kvarvarande Osdal-Bråt till ett unikt område för hotade arter, kulturhistoria och friluftsliv.
Öppna hedartade marker och fuktängar gör att en rad intressanta fåglar häckar eller
har häckat som sånglärka (NT), trädlärka (EU), gulärla, tofsvipa, enkelbeckasin och
mindre strandpipare (NT). Där det finns buskar och bryn förekommer törnskata (EU).
I områden med lövträd häckar arter som göktyta (NT) och mindre hackspett (NT).
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Under vår och höst sker ett mer koncentrerat fågelsträck genom Viskans dalgång och
en rad mer eller mindre ovanliga fågelarter kan då rasta i våtmarker, mader, fuktängar och busksnår.
Även floran är intressant och 2001 gjordes en mer detaljerad inventering av växter i
området varvid arter som granspira (NT), slåttergubbe (NT), tätört och låsbräken
hittades (Aronsson & al. 2001).
Vid inventeringen av bin och andra insekter 2013 upptäcktes att de kanske allra
största naturvärdena finns hos sandmarksfaunan och särskilt bifaunan i området,
som bedöms ha ett nationellt bevarandevärde (Nilsson & Nolbrant 2013). Osdal-Bråt
utgör ett mycket lämpligt område för bin och många andra djur som gynnas av
sandmarker och torrängar tack vare ett antal markanta förutsättningar:










En stor öppen mark på isälvsmaterial som domineras av finsand och grovmo.
En varierad flodskapad hydromorfologi av svämplan med väst- och sydvända
sandiga erosionssluttningar, en relativt föränderlig topografi som ger en mosaik
med olika miljöer.
Ett till ytan stort område där det finns utrymme för en variation och mosaiker av
olika miljöer med olika struktur, skötselregim och olika blomresurser.
En dalgång som här är vidgad och skogsomgärdad vilket ger en ”gryteffekt” med
ett relativt skyddat och varmt lokalklimat.
Ett mycket rikt system av markstörande infrastruktur, som järnvägsbankar, vägslänter, grusvägar, markvägar, ridstigar, galopp- och hoppbanor, paddockar etc.
En lång obruten historisk kontinuitet av hävd och röjning i området, först genom
bete och slåtter för foder och senare genom slåtter och röjning för öppethållande av det militära övningsfältet.
Ett pågående varierat markslitage genom ridning, djurhållning och ett omfattande friluftsliv av allehanda slag.

Sett nationellt till enskilda hotade biarter, utgör fibblesolbi (Nationellt utdöd RE) från
2008 högsta miljöangelägenhet, vilket omedelbart behöver resultera i artinriktade
räddnings- och skyddsåtgärder. Detta trots att biet inte återfanns 2013 (och 2012).
Det är mycket svårt att hävda att en population av en småvuxen art har dött ut om
man inte har en längre årsserie av negativa data.
Därnäst i angelägenhet kommer silvergökbi Nomada argentata (Akut hotad CR, ÅGPart) som i landet i övrigt endast har fyra kända, mycket små populationer i Östergötlands län (LAN pers. obs. 2013). Osdal-Bråt-populationen uppskattas till ˂100 individer och är nationellt den ojämförligt största och mest livskraftiga som någonsin varit
känd. Silvergökbiets existens är starkt kopplad till värdarten guldsandbiets gynnsamma status i området.
Osdal-Bråt-populationen av dvärgsandbi Andrena nanula (VU) är svårbedömd då
individer bara sågs vid ett tillfälle. Populationen kan vara liten (t.ex. ˂50) och hotad
eftersom dess näringsväxt strätta utbrett utsattes för slåtter under blomningen. Populationen av storfibblebi Panurgus banksianus (VU) uppskattas till ˂10 individer.
Den bedöms vara akut hotad och i omedelbart behov av åtgärder för större resurs av
fibblor som blommar i intervallet juni-juli. I kontrast till föregående hyser området en
av de två enskilt största och mest livskraftiga kända populationerna av guldsandbi
Andrena marginata (VU) i länet (<600 individer), troligen tack vare den stora förekomsten av ängsvädd.
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Dessutom hittades flera nationellt eller i länet relativt sällsynta gaddsteklar. Av dessa
är fem rödlistade som Nära hotad (NT): väddsandbi Andrena hattorfiana, kustbandbi
Halictus confusus, praktbyxbi Dasypoda hirtpes, vialgökbi Nomada villosa och mindre
pansarstekel Tiphia minuta. Den senare har troligen länets individstarkaste kända
population i området. Bland övriga ovanliga gaddsteklar märks särskilt bryngökbi
Nomada opaca som inte tidigare rapporterats från Västra Götalands län. Bryngökbiet
är kleptoparasit på brynsandbi Andrena fulvida. Brynsandbiet har inte påvisats sedan
1800-talet i Västergötland, men finns uppenbarligen kvar inom Osdal-Bråt. Ytterligare
en ovanlig art är den tidigare rödlistade rovstekeln Crossocerus palmipes, vilken är en
exklusiv sandmarksart som hittades på flera platser i området. Flera rödlistade arter
inom andra insektsordningar förekommer (Tabell 2). En riktad inventering mot sådana grupper skulle resultera i att långt fler rödlistade arter kan påvisas i området.
Tabell 4. Förekomst av








signalarter (S), arter som används för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden
(Skogsstyrelsen, Nitare 2000)
rödlistade arter uppdelade enligt Artdatabankens kategorier: Nationellt utdöd (RE); Akut hotad
(CR); Starkt hotad (EN); Sårbar (VU); Nära hotad (NT); Kunskapsbrist (DD), (Gärdenfors 2010)
arter (ÅGP) som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter
arter (EU) som är listade i EUs fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG) annex 1och art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4.
arter (H) som är indikatorarter för ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket, 1987)
arter (h) som är indikatorarter för ängs- och hagmarker (Cederberg m.fl. 2003)
arter (s) som är signalarter för skyddsvärd skog (Nilsson & Rundlöf, 1995)

Art

Kategori

Kärlväxter
Ängsvädd
Låsbräken
Backnejlika
Mandelblom
Bockrot
Blåsuga
Slåttergubbe

H
H
H
H
H
H
NT, H

Revfibbla
Granspira
Jungfru Marie Nycklar
Svinrot
Vårfingerört
Jungfrulin
Slåtterfibbla
Grönvit nattviol
Väddklint
Stagg
Ängsfryle
Tätört
Ängsskallra
Stenmåra
Ögontröst
Monke
Prästkrage
Knägräs
Ängsviol
Stor blåklocka
Liten blåklocka
Ormrot
Skogsklöver

H
NT, H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Skötselområde

1.7, 1b.1

1.6, 1.7, 1.9, 1b.1, 2.3, 6.1, 6.2

1.7
1.7
1.7, 3.3, 3.10, 6.1
1.9
2.3, 3.10, 6.1
1.7, 2.2, 2.3, 6.1
2.2, 11.5

1.1, 1.4
2.1, 2.3, 10.1

3.13
1.4

Inventeringsdatum
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001, 2014
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

Källa/
Uppgiftslämnare
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson.
Nolbrant
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl,
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl
Aronsson m fl

12(66)

Insekter
Fibblesolbi Dufourea minuta
Silvergökbi Nomada argentata

RE
CR, ÅGP

1.10, 7.3, 10.1 (eftersöks)
4.1, 6.1

2008
2013, 2014

Storfibblebi Panurgus banksianus
Dvärgsandbi Andrena nanula

VU, ÅGP
VU

2013
2013, 2014

Guldsandbi Andrena marginata

VU, ÅGP

7.3
1.2 (södra spetsen), 1.4, 1.6,
1.10, 1.12
1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.12,
3.3, 3.3, 3.6, 3.8, 3.11,
3.13a, 3.13b, 5.4, 6. 1, 6.2,
9.1, 10.1
1.6, 1.10, 7.3, 10.1
1.9, 2.1, 3.8, 3.13, 6.1, 9.1,
10.1
3.4

2013, 2014

7.3
1b.1, 1.5, 1.6, 3.3, 3.6, 6.1,
3.13b
1.1, 3.3, 3.6, 9.1, 11.1, 19
7.3, 10.1
1.7, 4.1, 7.1, 10.1
7.3, 1.10
3.6
1.2
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9,
1.10, 1.12, 1b.1, 2.1, 2.2,
3.11, 3.13b, 7.2, 10.1, 11.5
3.4
2.1, 4.1, 7.3, 8.1

2013
2013, 2014

Praktbyxbi Dasypoda hirtipes

NT

Väddsandbi Andrena hattorfiana

NT

Vialgökbi Nomada villosa

NT

Kustbandbi Halictus confusus
Vialsandbi Andrena lathyri

NT
h

Långhornsbi Eucera longicornis
Mindre pansarstekel Tiphia minuta
Rovstekeln Crossocerus palmipes
Bladbaggen Chrysolina sanguinolenta
Lundblåoxe Platycerus caraboides
Humlelik pälsblomfluga Criorhina ranunculi
Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae

h
NT

Svävflugelik dagsvärmare Hemaris tityus
Smygstekellik glasvinge Bembecia ichneumoniformis
Fåglar
Mindre strandpipare
Drillsnäppa
Storspov
Backsvala
Gulärla
Sånglärka
Trädlärka
Göktyta
Mindre hackspett
Spillkråka
Gräshoppsångare
Flodsångare
Törnskata
Rosenfink

(NT 2005)

NT
s
(NT 2005)

NT
NT
NT

NT
NT
VU
NT
NT
EU
NT
NT
EU
NT
NT
EU
VU

7.3, 19
Längs Viskan
4.1
1.1, 1.2, 1.3
1.1, 1.2, 1.7, 1.10
13,1

T. Apelqvist
L.A. Nilsson,
Nolbrant
L.A. Nilsson
L.A. Nilsson,
Nolbrant

2013, 2014

L.A. Nilsson,
Nolbrant

2013, 2014

L.A. Nilsson,
Nolbrant
L.A. Nilsson,
Nolbrant

2013

L.A. Nilsson,
Nolbrant
L.A. Nilsson
P. Nolbrant

2013
2013
2013, 2014
2013
2013
2013
2013, 2014

P. Nolbrant

2013
2013, 2014

P. Nolbrant

2013
2001
1973
2001

P. Nolbrant

2013
2001
2013

P. Nolbrant

J. Abenius
J. Abenius
P. Nolbrant
P. Nolbrant
P. Nolbrant
P. Nolbrant

P. Nolbrant

P. Gustafsson
F. Rösiö
P. Gustafsson

P. Gustafsson
P. Nolbrant
P. Gustafsson

1,8

2013
Vissa år
1982
2001
2013

P. Nolbrant
P. Gustafsson
P. Gustafsson
P. Gustafsson
P. Nolbrant

2.4.2 Geovetenskapliga bevarandevärden
Området består av utbredda isälvsavlagringar i den sprickdal som Viskan rinner genom. Här finns en del gamla erosionssluttningar samt större ytor med flacka
svämplan som omger Viskan.
2.4.3 Kulturhistoriska bevarandevärden
I området har det hittats flintskärvor och spår efter forntida boplatser på flera platser. Längst i söder finns även rester av en befästningsandläggning. På några platser
finns lämningar av mindre gårdar/torp. Hedar och fragment av ängsmarker utgör
också kulturhistoriska spår i landskapet.
2.4.4 Friluftslivsvärden
Området är ett välbesökt och värdefullt tätortsnära naturområde där människor
promenerar och rastar hundar. Det är även ett omtyckt område av fågelskådare eftersom en stor mängd fåglar sträcker genom Viskans dalgång vår och höst samtidigt
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som en rad intressanta fåglar häckar i området. Ridanläggningarna som finns i närheten gör också det är ett mycket viktigt område för hästridning. Det marslitage som
friluftslivet ger har mycket varit en förutsättning till att naturvärdena i området har
bevarats.

2.5 Övrig bebyggelse och anläggningar
Flera skjutbanor finns i området. Vid Bråt finns en förläggning med omgivande gräsmattor.

2.6 Hot
Förutom själva väg 27, som har byggts över några av de viktigaste bomiljöerna och
blomresurserna för bin, utgör det största hotet idag av igenväxning av området.
Detta sker på flera sätt. Vid nedläggningen av regementet I15 1996 påbörjades en
igenväxning av flera områden särskilt i de södra delarna. I dessa områden växer idag
en runt 15 år gammal skog av främst löv. Detta har lett till en fragmentering av det
öppna landskapet med ridåer av skog mellan öppna gräsytor.
I de mer centrala delarna mellan Bråt och Osdal pågår en igenväxning av ung tall och
sly vilket gjort att flera områden blivit olämpliga häckningsmiljöer för sånglärka,
tofsvipa, gulärla och ängspiplärka.
Hävden av hedar och ängar har också uteblivit vilket gjort att packar av gräs ansamlats vilket försämrat förutsättningarna för ängsfloran och samtidigt insektslivet av
exempelvivs markskalbaggar, bin och fjärilar.
På andra ställen har slåtter visserligen gjorts men gräset har lämnats kvar vilket får
samma effekt med packar av gräs som kväver ängsfloran och gödslar marken som
gynnar konkurrensstarka triviala växter.
Upphörd militär verksamhet har också gjort att markslitaget har minskat vilket i sin
tur gjort att mängden sandblottor sannolikt minskat. Detta kan ha gjort att mängden
grävande bin har minskat i området.
Ytterligare negativ påverkan har skett genom förlust av viktiga miljöer genom asfaltering av vägar, utläggning av bergkross på sandiga ytor.
Slutligen är ytterligare ett hot inväxning av invasiva arter som kanadensiskt gullris och
lupiner, särskilt i områdena söder om Bråt.
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DEL B – SKÖTSEL
3. Skötsel och bevarandemål
3.1 Utgångspunkter vid indelning av skötselområden
Indelning av skötselområden utgår från skötselbehovet. Området är indelat i 18
stycken skötselområden med tillhörande delområden (Fig. 13-16).

Skötselområdena är:
1. Större öppna ytor med främst fuktäng/hed samt friskäng
1b. Skjutbanor
2. Mindre öppna ytor med torräng, friskäng och fuktäng
3. Mindre ytor, kullar, slänter med friskäng och torräng.
4. Sandmark
5. Blandskog som avverkas
6. Ljunghed
7. Restaurerad hed/torräng/sandmark
8. Vägslänt väg 27
9. Vägkant längs väg O 1610
10. Hästbetad torräng
11. Högörtvegetation i bryn och slänter med svag hävd
12. Hästbetad friskäng
13. Glesare trädskikt med lövträd med gott om död ved
14. Områden med löv som gallras för att gynna blommande träd/buskar
15. Lövområden under fri utveckling
16. Barrblandskog
17. Våtmark
18. Mad
Inom varje skötselområde kan en eller flera naturtyper förekomma. Naturtyperna
avgränsningar framgår av Figur 13-16.

3.2 Utgångspunkter för bevarandemål
Bevarandemålen preciserar syftet för respektive skötselområde och ger en beskrivning av hur det ska se ut när gynnsamt tillstånd råder. De ger också förutsättningarna
för den uppföljning som planeras.
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3.3 Skötselområden med mål och åtgärder

Figur 13. Skötselområden och naturtyper, norr om Osdal.
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Figur 14. Skötselområden och naturtyper, mellan Osdal-Bråt.
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Figur 15. Skötselområden och naturtyper, söder om Bråt.
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Skötselområde 1
Delområde

Areal (ha)

1.1

2.8

1.2

4,7

1.3

1,9

1.4

2,5

1.5

2,5

1.6

1,3

1.7

0,6

1.8

3,8

1.9

2,6

1.10

2,9

1.11

0,4

1.12
Summa

1,3
27
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Fukthed, fuktäng

Ca 21

Ca 21

Friskäng

Ca 5

Ca 5

Torräng

Ca 1

Ca 1

Natura 2000-naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr

Ca 4

Ca 15

6430 Högörtängar

Ca 1

Ca 5

Beskrivning
Stora delar ingår i Viskans svämplan som ibland översvämmas under vår och höst. I vissa
delar (som område 1.1) växer bl.a. blåtåtel, stagg, hirsstarr samt mycket rikligt med
ängsvädd som är en förutsättning för det hotade guldsandbiet som finns i stor mängd i
område 1.1, 1.2 och 1,7. I ängsvädd ses även sexfläckig bastardsvärmare och kärrantennmal. Granspira och slåttergubbe växer i område 1,7. Tidigare har även låsbräken,
tätört och ormrot noterats i området.
Längs Viskan samt i södra delen av område 1.2 växer gott om strätta vilken är nödvändig
för det hotade dvärgsandbiet som påträffats i området.
I området finns flera skjutvallar som ger sandiga sydvända sluttningar som är lämpliga
miljöer för grävande bin.
Sånglärka häckar i område 1.1 och tidigare även i område 1.2 och 1.7. Tidigare har även
ängspiplärka, gulärla och buskskvätta häckat inom områdena. Flera områden är under
igenväxning av sly vilket gjort det olämpligt för sånglärka, gulärla och ängspiplärka.
Genom område 1.1 och 1.2 samt även 1.4 sträcker sig några diken som är bevuxna med
vide och sly. Vide, sälg och andra blommande träd är mycket viktiga för insektslivet i området. I nordvästra delen av område 1.2 finns också några aplar som har mycket stor betydelse för insekter.
Genom södra delen av 1.2 sträcker sig en sandig ridstig med skyddande läbuskage mot
norr. Stigen är mycket viktig bomiljö för bin.
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I område 1.3 och 1.8 står det ett utspritt trädskikt av björk. Området är också påverkat
genom nyligen rensade diken i område 1.3. Även om det även här förekommer ängsvädd
är floran betydligt trivialare i vissa delar som område 1.3.
Avsaknad av hävd eller slåtter där gräset har fått ligga kvar har gjort att gräsförna ansamlats. Tidig slåtter utgör å andra sidan ett hot om ängsvädd och strätta slås av innan blomningen är över.

Bevarandemål
Fuktängarna ska vara blomrika med ängsvädd och andra blommande örter som blodrot,
granspira, gökärt mm. Inga björkar eller högre träd ska finnas i ute i områdena. Buskar av
vide kan dock finnas. I kantzoner mot Viskan, längs vägar och bryn det växa rikligt med
strätta. I den nordvästra delen av område 1.2 och i anslutning till kullen och grustaget
som ligger väster om område 1.2 ska det finnas blommande mindre träd och buskar av
apel, hagtorn, sälg, nypon, rönn mm. Längs dikena i område 1.1 och 1.2 ska det växa
buskage av vide omväxlande med mer öppna sträckor. Det ska finnas solexponerade
lämpliga bomiljöer för grävande bin i eller i anslutning till alla delområden. Den sandiga
stigen (4.1 som passerar genom 1.2) ska ha en skyddande ridå av lövbuskage norr om
stigen medan sydsidan ska vara öppen så att stigen är solexponerad.

Strukturer och funktioner
 Minst 90 % av området ska vara välhävdad genom att förnaansamling inte sker mellan
växtsäsongerna.
 Vedartad igenväxningsvegetation som orsakats av tidigare svag hävd (exempelvis
björksly, aspsly och ung tall) ska inte förekomma.
 Minst 2 ha rikblommande bestånd av ängsvädd ska finnas i området.
 Minst 0,5 ha rikblommande områden med strätta ska finnas i området.
 Alla sandiga sydvända sluttningar som är lämpliga bomiljöer för bin ska vara röjda och
solexponerade (minst de områden som är markerade på karta (Fig. 7-10).
 Den sandiga stigen (4.1 som passerar genom 1.2) ska ha en skyddande ridå av lövbuskage norr om stigen medan sydsidan ska vara öppen så att stigen är solexponerad.
 Invasiva arter som kanadensiskt gullris och lupiner ska inte förekomma eller finnas i
mycket begränsad omfattning.
 Området påverkas av naturliga vattenståndsfluktuationer från Viskan.

Typiska arter
 Förekomsten av typiska arter som hirsstarr, strätta, granspira (minst 1500 plantor),
slåttergubbe (minst 2000 plantor) och ängsvädd öka.
 De hotade arterna guldsandbi och dvärgsandbi ska öka. Minst 1000 individer av
guldsandbi och minst 200 individer av dvärgsandbi ska finnas i området som helhet
(d.v.s. i samtliga skötselområden).
 Sånglärka ska öka till minst 15 par. Arter som ska återkomma som häckfåglar är ängspiplärka (minst 5 par), gulärla till (minst 5 par) och tofsvipa (minst 5 par).
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Engångsåtgärder
 Allt björksly och alla ung tall tas bort. På sandig mark gör detta genom uppryckning
dels för att skapa sandblottor och dels för att slippa nytt uppslag. Observera att en
lövridå på minst 5 meters bredd norr om den sandiga ridstigen i södra delen av område 1.2 ska sparas.
 Asp eller aspsly som ska röjas måste ryckas upp alternativt högkapas på 1-1,5 meters
höjd för att minska mängden uppslag. Alternativ är ringbarkning och att trädet får stå
minst två år för att dö. Asp ska snitslas innan åtgärd så att de inte avverkas på normalt
sätt.
 Björkarna avverkas i område 1.3, 1.5 och 1.8. 8-12 högstubbar av björk skapas i norra
delen av områdena. Ungefär lika många stammar lämnas som lågor på marken. Lågorna på marken kan flyttas och läggas i biodepå i solexponerat läge på lämplig plats.
Även andra träd som står ute i områdena avverkas (om det inte är blommande träd).
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, apel mm sparas vid röjningar
och avverkningar. Träden ska snitslas av kunnig person innan åtgärd. Efter detta görs
en bedömning om ytterligare träd behöver tas bort på öppna ytor. Längs dikena röjs
björksly bort medan allt vide och andra blommande buskar sparas. Efter denna röjning görs en bedömning av mängden buskar vid dikena. Om mängden bedöms som
för stor röjs en del av videt bort så att dessa täcker mellan 30-50% av dikeslängden.
 Röjningar görs i och framför alla sandiga sluttningar och sandiga ytor så att dessa är
solexponerade, helst från förmiddagssol till sen eftermiddagssol. Eftermiddagssolen är
särskilt viktig. Enstaka blommande buskar och träd kan sparas som inte skuggar alltför
mycket. Klimatiskt gynnsamma miljöer är markerade på kartan (Fig. 13-15).
 Totalt 6-8 vildaplar och 6-8 hagtorn planteras västra delarna av område 1.2, norra
delen av område 1.3 och norra delen av område 1.7
 Dikena i område 1.3 läggs igen.
 Naturvårdsbränning före 15 april görs som restaureringsåtgärd av områdena.
 Sandiga ridstigar anläggs genom områdena 1.1 och 1.2. Förslag ses på kartan (Fig. 14)
 De invasiva, kvalitetssänkande arterna vresros (delområde 1.7), kanadensiskt gullris
och lupin behöver bekämpas. Vresros har ett djupt rotsystem och lämplig metod är
att kapa växten vid markytan och därefter applicera Roundup-gel på snittytorna. Enstaka stående kanadensiskt gullris och lupin kan grävas bort. Tätare stående bestånd
måste av främst ekonomiska skäl bekämpas likt vresros ovan.
 Även spirea begränsas genom bortgrävning.
 Sandblottor skapas genom pinnharvning eller krattning i de områden som är lämpliga
bomiljöer för bin. Större område som bör pinnharvas är delområde 1.9 (Fig. 14).
Krattning behöver göras norr och söder om skjutvallen i delområde 1.6.
 Grävning av sandblottor görs i delområde 1.3 och 1.7 på minst 700 m2 (Fig. 14).
 Bergkross tas bort på grusvägarna norr, öster och söder om delområde 1.7 så att sandigt material kommer fram (Fig. 14).
 Gamla träkonstruktioner med impregnerat virke eller stolpar som inte används avlägsnas för destruktion.

Underhållsåtgärder
 Röjning av sly görs vid behov under vegetationsperioden efter fåglarnas häckning
(lämpligen augusti).
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 Spirea begränsas genom röjning undervegetationsperioden (lämpligen augusti).
 Vid uppkomst av kanadensiskt gullris eller lupiner (främst område 1.7) slås dessa under växtsäsongen (juni) innan frösättning, alternativt grävs bort.
 Hävd sker i första hand genom sen slåtter efter den 15 september och därefter ihopsamling av det slagna gräset. Vissa år är det lämpligt med naturvårdsbränning före
den 15 april (ingen slåtter ska då ske året innan). Ytterligare alternativ kan vara hästeller nötdjursbete efter 1 september. En dokumentation av vilka områden som hävdas
på vilket sätt vid vilken tidpunkt bör göras samt en uppföljning av resultatet av hävden.
 Vid behov upprätthålls sandblottor genom ytlig grävning, harvning eller krattning i de
områden som är lämpliga bomiljöer för bin.

Skötselområde 1b
Delområde

Areal (ha)

1b.1

2.8

1b.2
Summa

4,7
7,5
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Friskäng

Ca 3,5

Ca 3,5

Torräng

Ca 3,5

Ca 3,5

Natura 2000-naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

6270 Artrika torra-friska låglandsgräsmarker

Ca 3

Ca 6

Beskrivning
Områdena består av skjutbanor med omgivande kantzoner.

Bevarandemål
Lågvuxen blomrik vegetation och kantzoner med lite mer högvuxen blomrik mark.

Strukturer och funktioner
 Minst 90 % av området ska vara välhävdad genom att förnaansamling inte sker mellan
växtsäsongerna.
 Vedartad igenväxningsvegetation som orsakats av tidigare svag hävd (exempelvis
björksly, aspsly och ung tall) ska inte förekomma.
 Rik blomning av blomresurser som gökärt, ljung, blodrot mm.
 I kantzoner blommar bl.a. ängsvädd och åkervädd.

Typiska arter
 Sånglärka och vialsandbi ska öka i området.

Engångsåtgärder
 Röjning görs i brynet till öster i område 1b.1 så att ett varierat flerskiktat bryn med
blommande träd och buskar, gamla träd och död ved skapas. Om möjligt görs det genom uppryckning.
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 Asp eller aspsly som ska röjas måste högkapas på 1-1,5 meters höjd för att minska
mängden uppslag. Alternativ är ringbarkning och att trädet lämnas utan att avverkas.
Asp ska snitslas innan åtgärd så att de inte avverkas på normalt sätt.
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, apel mm sparas vid röjningar
och avverkningar. Träden ska snitslas av kunnig person innan åtgärd.

Underhållsåtgärder
 Röjning av sly görs vid behov under vegetationsperioden i bryn efter fåglarnas häckning (lämpligen aug).
 Hävd sker antingen genom slåtter tidigast den 15 augusti och därefter ihopsamling av
det slagna gräset eller genom vårbränning före den 15 april (ingen slåtter ska då ske
året innan). Lämpligast är att alternera de olika metoderna mellan olika år och med en
variation i olika områden. En dokumentation av vilka områden som hävdas på vilket
sätt vid vilken tidpunkt bör göras.

Skötselområde 2
Delområde

Areal (ha)

2.1

1,9

2.2

2,5

2.3

4,6

Summa

14,1
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Fukthed, fuktäng

Ca 3

Ca 3

Friskäng

Ca 8,7

Ca 8,9

Torräng

Ca 2

Ca 2,2

Triviallövskog

Ca 0,2

0

Granskog

Ca 0,2

0

Natura 2000-naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

6270 Artrika torra-friska låglandsgräsmarker

Ca 5

Ca 10

6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr

Ca 2

Ca 2

Beskrivning
Området består främst av sluttningar mot Viskan med en gradient av torra, friska och
fuktiga gräsmarker. På två platser finns militära skjutbanor som hållits öppna och med
magra marker med en hel del ljung. En del ängsväxter som jungfrulin, slåttergubbe, slåtterfibbla, svinrot, backnejlika och ängsskallra förekommer.

Bevarandemål
Gräsmarkerna ska vara blomrika med rik ängsflora. I eller i anslutning till områdena ska
det även finnas gott om blommande buskar och träd som sälg, vide och rönn. I kantzoner,
längs vägar och bryn ska det även förekomma strätta. Det ska finnas öppna förbindelser
utan träd som gör att områdena hänger samman. Det ska finnas solexponerade lämpliga
bomiljöer för grävande bin i eller i anslutning till alla delområden.

Strukturer och funktioner
 Minst 90 % av området ska vara välhävdad genom att förnaansamling inte sker mellan
växtsäsongerna.
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 Vedartad igenväxningsvegetation som orsakats av tidigare svag hävd (exempelvis
björksly, aspsly och ung tall) ska inte förekomma.
 Rik blomning av blomresurser som gökärt, ängsvädd och åkervädd samt buskar och
träd som sälg, rönn, hallon, apel och hagtorn.
 Alla sandiga sydvända sluttningar som är lämpliga bomiljöer för bin ska vara röjda och
solexponerade (minst de områden som är markerade på karta (Fig. 7-10) och innehålla ytor med bar sand.
 Invasiva arter som kanadensiskt gullris och lupiner ska inte förekomma eller finnas i
mycket begränsad omfattning.

Typiska arter
 Förekomsten av typiska arter som ängsskallra, slåttergubbe, slåtterfibbla, stor blåklocka, jungfrulin, monke, backnejlika, svinrot, strätta och ängsvädd ska öka. Bin som
vialsandbi och långhornsbi ska förekomma i området.

Engångsåtgärder
 Allt björksly och alla ung tall tas bort i första hand genom uppryckning.
 Asp eller aspsly rycks upp för att skapa sandblottor och förhindra nytt uppslag. Träd
som inte kan ryckas upp måste högkapas på 1-1,5 meters höjd för att minska mängden uppslag. Alternativ är ringbarkning och att trädet lämnas utan att avverkas. Asp
ska snitslas innan åtgärd så att de inte avverkas på normalt sätt.
 En dunge med träd tas bort i område 2.1. Träd och sly som växer på åsen väster och
söder om skjutbanan i område 2.3 tas bort. Granar och andra träd tas bort i norra delen av område 2.2. Områdena är markerade på karta (Fig. 9-10).
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, apel mm sparas vid röjningar
och avverkningar. Träden ska snitslas av kunnig person innan åtgärd.
 Röjningar görs i och framför alla sandiga sluttningar och sandiga ytor så att dessa är
solexponerade, helst från förmiddagssol till sen eftermiddagssol. Eftermiddagssolen är
särskilt viktig. Enstaka blommande buskar och träd kan sparas som inte skuggar allt
för mycket. Lämpliga bomiljöer är markerade på kartan (Fig. 9).
 Efter bedömning planteras lämpliga blommande träd och buskar som är viktiga och
som kompletterar den övriga blomresursen. Endast naturligt förekommande arter ska
användas. Någon vildapel och hagtorn planteras i respektive delområde.
 Naturvårdsbränning görs före den 15 april som restaureringsåtgärd av områdena.
 De invasiva, kvalitetssänkande arterna kanadensiskt gullris och lupin behöver bekämpas. Enstaka stående kanadensiskt gullris och lupin kan grävas bort. Tätare stående
bestånd måste av främst ekonomiska skäl bekämpas med roundup-gel.
 Bestånd av bergrör grävs bort.
 Sandblottor skapas genom pinnharvning eller krattning i de områden som är lämpliga
bomiljöer för bin. Större område som bör pinnharvas är delområde 2.2 (Fig. 14).

Underhållsåtgärder
 Röjning av sly görs vid behov under vegetationsperioden efter fåglarnas häckning
(lämpligen aug).
 Vid uppkomst av kanadensiskt gullris, lupiner eller bergrör slås dessa under växtsäsongen (juni) innan frösättning, alternativt grävs bort.
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 I första hand sker hävd genom sen slåtter efter den 15 september och därefter ihopsamling av det slagna gräset. Vissa år sker lämpligen naturvårdsbränning före den 15
april (ingen slåtter ska då ske året innan). Ytterligare alternativ eller kombination kan
vara häst- eller nötdjursbete efter 1 september. En dokumentation av vilka områden
som hävdas på vilket sätt vid vilken tidpunkt bör göras samt en uppföljning av resultatet av hävden.
 Vid behov upprätthålls sandblottor genom ytlig grävning, harvning eller krattning i de
områden som är lämpliga bomiljöer för bin.

Skötselområde 3
Delområde

Areal (ha)

3.1

0,3

3.2

0,2

3.3

3,2

3.4

1,1

3.5

0,3

3.6

0,2

3.7

0,05

3.8

0,1

3.9

0,1

3.10

0,1

3.11

0,5

3.12

0,3

3.13a

0,2

3.13b

1,2

Summa

7,9
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Friskäng

Ca 4,8

Ca 5,5

Torräng

Ca 0,1

Ca 1

Sandmark

Ca 0,2

Ca 0,3

Blandlövhage

Ca 2,2

Ca 1,1

Triviallövskog

Ca 0,5

0

Tallskog

Ca 0,1

0

Natura 2000-naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

6270 Artrika torra-friska låglandsgräsmarker

4,9

5,6

Beskrivning
Områdena är mindre mer mosaikartade med öppna gräsytor med blommande örter samt
buskar, hallonsnår, träd, död ved, grusvägar, stigar, slänter och sandblottor. Vissa delar är
kraftigt igenvuxna av träd eller sly medan andra är mer öppna.
Arter som förekommer är bl.a. guldsandbi, vialsandbi, vialgökbi och långhornsbi.

Bevarandemål
Gräsmarkerna ska vara blomrika med rik ängsflora med bl.a. gott om gökärt och
ängsvädd samt gott om blommande träd och buskar som sälg, rönn, hallon, apel och lind.

Strukturer och funktioner
 Minst 90 % av området ska vara välhävdad genom att förnaansamling inte sker mellan
växtsäsongerna.
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 Vedartad igenväxningsvegetation som orsakats av tidigare svag hävd (exempelvis
björksly och ung tall) ska inte förekomma.
 Rik blomning av blomresurser som gökärt, ängsvädd och åkervädd samt buskar och
träd som sälg, rönn, hallon, apel, lind och hagtorn.
 Alla sandiga sydvända sluttningar som är lämpliga bomiljöer för bin ska vara röjda och
solexponerade (minst de områden som är markerade på karta) (Fig. 7-10).
 Alla sandiga ytor som tidigare varit öppna är åter öppna med bara sandiga ytor (t.ex.
3.13)
 Invasiva arter som kanadensiskt gullris och lupiner ska inte förekomma eller finnas i
mycket begränsad omfattning.

Typiska arter
 Förekomsten av arter som svinrot och ängsvädd öka.
 Guldsandbi, vialsandbi och vialgökbi ska öka i området. Vialgökbi ska finnas med minst
100 individer totalt i alla skötselområden. Boområden med guldsandbin och silvergökbin förekommer i området.

Engångsåtgärder
 Allt björksly och alla ung tall tas bort för att igenvuxna delar ska bli solexponerade,
främst genom uppryckning för att skapa sandiga blottor och förhindra uppslag.
 Asp eller aspsly rycks upp för att skapa sandblottor och förhindra nytt uppslag. Träd
som inte kan ryckas upp måste högkapas på 1-1,5 meters höjd för att minska mängden uppslag. Alternativ är ringbarkning och att trädet lämnas utan att avverkas. Asp
ska snitslas innan åtgärd så att de inte avverkas på normalt sätt.
 Röjning av träd görs i varierande grad. Träd som leder till beskuggning av blomrika
gräsmarker och sandiga sluttningar tas bort. Träd som står i nederdelen av sydvända
sluttningar tas bort i första hand medan träd som står i sluttningarnas överkanter kan
sparas i högre grad. Gamla, grova och skadade sparas generellt om de inte skuggar
viktiga bomiljöer. Döda träd sparas stående. Träd som ska avverkas i området snitslas
av biologiskt kunnig person. 20 % av träden kapas som högstubbar, 10 % av träden
ringbarkas och får stå kvar och 20 % av de fällda träden får ligga kvar som lågor.
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, apel mm sparas vid röjningar
och avverkningar.
 Uppryckning och röjning görs i och framför alla sandiga sluttningar och sandiga ytor så
att dessa är solexponerade, helst från förmiddagssol till sen eftermiddagssol. Eftermiddagssolen är särskilt viktig. Enstaka blommande buskar och träd kan sparas som
inte skuggar alltför mycket. Lämpliga bomiljöer är markerade på kartan (Fig. 13-15).
 Efter bedömning planteras lämpliga blommande träd och buskar som är viktiga och
som kompletterar den övriga blomresursen. Endast naturligt förekommande arter ska
användas. 2-4 vildapel, 2-4 hagtorn och 2-4 lindar planteras i områdena.
 Naturvårdsbränning görs före den 15 april som restaureringsåtgärd av områdena.
 De invasiva, kvalitetssänkande arterna kanadensiskt gullris och lupin behöver bekämpas. Enstaka stående kanadensiskt gullris och lupin kan grävas bort. Tätare stående
bestånd måste av främst ekonomiska skäl bekämpas med roundup-gel.
 Sandblottor skapas genom grävning eller harvning i klimatsikt gynnsamma lägen som
delområde 3.6 och 3.11 (Fig. 13-15).
 Gamla träkonstruktioner med impregnerat virke som inte används avlägsnas för destruktion.
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Underhållsåtgärder
 Röjning av sly görs vid behov under vegetationsperioden efter fåglarnas häckning
(lämpligen aug).
 Vid uppkomst av kanadensiskt gullris eller lupiner (främst område 1.7) slås dessa under växtsäsongen (juni) innan frösättning, alternativt grävs bort.
 I första hand sker hävd genom sen slåtter efter den 15 september och därefter ihopsamling av det slagna gräset. Område 3.13 och 3.14 kan slås något tidigare efter den
15 augusti. Vissa år sker lämpligen naturvårdsbränning före den 15 april (ingen slåtter
ska då ske året innan). Ytterligare alternativ eller kombination kan vara häst- eller
nötdjursbete efter 1 september. En dokumentation av vilka områden som hävdas på
vilket sätt vid vilken tidpunkt bör göras samt en uppföljning av resultatet av hävden.
 Vid behov upprätthålls sandblottor genom ytlig grävning, harvning eller krattning i de
områden som är lämpliga bomiljöer för bin.

Skötselområde 4
Delområde

Areal (ha)

4.1

1,1

4.2

4,1

4.3

0,7

4.4
Summa

0,6
6,5
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Sandmark

Ca 4,7

Ca 6

Tallskog

Ca 1,8

Ca 0,5

Beskrivning
Områdena består av gamla grustag med sydvända branter. Igenväxning sker med tall och
björk. Delområde 4.4 är ett område där matjorden schaktats bort till en vall så att sandig
mark kommit fram. Längs grusvägens ytter- och innerslänter finns grusiga och blomrika
miljöer som är värdefulla för bin. Här växer bl.a. gott om femfingerört.

Bevarandemål
Grustagen ska vara öppna med solexponerade ytor och sluttningar. Det ska finnas gott
om blommande örter som gullris, käringtand, monke och rotfibbla samt i områdena eller
i anslutning ska det finnas gott om sälg.

Strukturer och funktioner
 Minst 75 % av området ska bestå av öppna ytor utan träd och sly.
 Alla sandiga sydvända sluttningar som är lämpliga bomiljöer för bin ska vara röjda och
solexponerade (minst de områden som är markerade på karta (Fig. 8-10).
 Alla sandiga sydvända sluttningar ska ha 40-80 % ytor med mer eller mindre bar sand.
 20-80 % av ytorna i grustagen ska bestå av bar sand.
 I område 3.13 ska det finnas minst 0,2 ha mer eller mindre bar sand.
 Ridstigar passerar genom områdena 4.1.
 Sandiga ridstigar ska vara solexponerade.
 Ridstigen i norra delen av 4.1 ska ha en skyddande ridå av läande buskage på norrsidan.
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 Blommande ytor med gullris, monke, käringtand, rotfibbla, liten blåklocka, ljung finns
på minst 40 % av ytorna.

Typiska arter
 Vårsidenbi och brun sandjägare förekommer i riklig mängd. Boområden med
guldsandbin och silvergökbin förekommer. Smygstekellik glasvinge förekommer.
 Trädlärka häckar med minst två par. En koloni med backsvala häckar.

Engångsåtgärder
 Allt björksly och alla ung tall rycks upp för att igenvuxna delar ska bli solexponerade.
 All tall och björk som står i grustagens sluttningar rycks upp.
 Uppryckning/avverkning görs av träd/sly söder om den sandiga ridstigen (norra delen
av 4.1) så att ridstigen är solexponerad. Buskagen norr om vägen ska däremot stå kvar
som lä. Vid eventuella avverkningar av träd ska döda eller döende träd få stå kvar.
Friska träd som avverkas bör högkapas till högstubbar.
 Om asp ska avverkas ska denna avvekras på 1-1,5 meters höjd alternativt ringbarkas
och lämnas kvar för att dö.
 Dungen som står i södra delen av område 4.1 avverkas.
 I område 4.2 röjs åtminstone de områden med tall som markerats på karta (Fig. 8-10).
Enstaka tallar (2-3 st) kan sparas i område 4.2 som får utvecklas till träd. Dessa ska
dock ej beskugga viktiga sandiga sluttningar.
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, apel mm sparas vid röjningar
och avverkningar.
 Insådd av monke, liten blåklocka, rotfibbla, gråfibbla, käringtand och gullris.
 Kanadensiskt gullris och lupiner som finns grävs bort.
 Sandblottor skapas genom pinnharvning.
 Grävning görs vid den nordvända branten i område 4.1 så att lämplig häckningsmiljö
för backsvala uppstår.

Underhållsåtgärder
 Röjning av sly görs vid behov under vegetationsperioden efter fåglarnas häckning
(lämpligen aug).
 Vid uppkomst av kanadensiskt gullris eller lupiner (främst område 1.7) slås dessa under växtsäsongen (juni) innan frösättning, alternativt grävs bort.
 Vid behov upprätthålls sandblottor genom pinnharvning.

Skötselområde 5
Delområde

Areal (ha)

5.1

0,3

5.2

0,2

5.3

4,3

5.4

1,1

5.5

0,3

5.6

0,2

5.7

0,1

Summa

6,5
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Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Lövblandad barrskog

6,5

0

Annan öppen mark

0

6,5

Beskrivning
Områdena trädbevuxna med främst björk, gran och tall. Områdena är för närvarande
barriärer som försvårar spridningen av arter som är kopplade till ängsmarker i området.

Bevarandemål
Områdena ska domineras av blommande örter, hallon och andra blommande buskar och
mindre träd som vide, sälg, rönn, nypon och hagtorn. Högre träd saknas förutom enstaka
blommande träd.

Strukturer och funktioner
 Igenväxningsvegetation som orsakats av sly, ung tall eller tall ska inte förekomma.
 Rik blomning av blomresurser som gökärt, ängsvädd, åkervädd, humleblomster samt
buskar och träd som sälg, rönn, hallon, apel och hagtorn.

Engångsåtgärder
 Allt björksly samt all ung tall och gran röjs bort för att igenvuxna delar ska bli solexponerade.
 Asp eller aspsly som ska röjas måste högkapas på 1-1,5 meters höjd för att minska
mängden uppslag. Alternativ är ringbarkning och att trädet lämnas utan att avverkas.
Asp ska snitslas innan åtgärd så att de inte avverkas på normalt sätt.
 Björk, gran och tall avverkas. Döda träd sparas generellt. 20 % av träden kapas som
högstubbar och 20 % av de fällda träden får ligga kvar som lågor.
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, apel mm sparas vid röjningar
och avverkningar. Träd och buskar som ska sparas snitslas av kunnig person innan åtgärd.

Underhållsåtgärder
 Röjning av sly görs vid behov under vegetationsperioden efter fåglarnas häckning
(lämpligen aug).
 Med tiden kan även sen slåtter vara en möjlig åtgärd i dessa områden.
 Ett alternativ för att hålla bort uppstickande sly är bete av får eller get.
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Skötselområde 6
Delområde

Areal (ha)

6.1

0,4

6.2

0,8

Summa

1,2
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Ljunghed

1,0

1,2

Triviallövskog

0,2

0

Beskrivning
Sydvända och steniga sluttningar där ljung är en dominerande växt. Områdena är under
igenväxning med sly.

Bevarandemål
Områdena ska domineras av ljung. Slänterna ska vara öppna utan träd och sly.

Strukturer och funktioner
 Igenväxningsvegetation som orsakats av sly, ung tall eller tall ska inte förekomma.
 Sluttningarna ska vara solexponerade.
 Rik blomning av blomresurser som ljung och örter som ängsvädd samt eventuella
blommande träd och buskar.

Typiska arter
 God förekomst av guldsandbi och vialsandbi.

Engångsåtgärder
 Allt björksly samt all ung tall och gran tas bort. Detta bör göras genom uppryckning för
att öka mängden sandblottor och förhindra uppslag.
 Träd som björk avverkas. Gamla, grova, skadade och döda träd sparas generellt om de
inte skuggar viktiga miljöer. Träd som ska avverkas i området snitslas av biologiskt
kunnig person. 20 % av träden kapas som högstubbar, 10 % av träden ringbarkas och
får stå kvar och 20 % av de fällda träden får ligga kvar som lågor.
 Asp eller aspsly rycks upp för att skapa sandblottor och förhindra nytt uppslag. Träd
som inte kan ryckas upp måste högkapas på 1-1,5 meters höjd för att minska mängden uppslag. Alternativ är ringbarkning och att trädet lämnas utan att avverkas. Asp
ska snitslas innan åtgärd så att de inte avverkas på normalt sätt.
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, apel mm sparas vid röjningar
och avverkningar. Träd och buskar som ska sparas snitslas av kunnig person innan åtgärd.
 Naturvårdsbränning före 15 april görs som restaureringsåtgärd.
 Bergkross tas bort på grusvägarna söder om 6.1 och 6.2 så att sandiga vägar uppstår.

Underhållsåtgärder
 Röjning av sly görs vid behov under vegetationsperioden efter fåglarnas häckning
(lämpligen aug).
 Naturvårdsbränning före 15 april görs med några års mellanrum.
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Skötselområde 7
Delområde

Areal (ha)

7.1

0,8

7.2

1,2

7.3
Summa

1,7
3,7
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Friskäng

Ca 0,5

Ca 1,1

Torräng

Ca 1,0

Ca 2,0

Sandmark

Ca 0,6

Ca 0,6

Kväverik gräsmark

Ca 1,6

0

Natura 2000-naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

6270 Artrika torra-friska låglandsgräsmarker

1,5

3,1

Beskrivning
Område 7.3 är en sandig blomrikt område med gott om höstfibbla. Område 7.1 är en
blomrik sluttning med gott om kråkvicker. I område 7.2 växer kvävegynnad frodig gräsvegetation samt en del träd.

Bevarandemål
Område 7.1 består av en sydvästvänd sluttning med ovanliggande plan yta. I sluttningen
är blomrikedomen tämligen rik med bl.a. kråkvicker.
Område 7.2 består av kväverikt område som domineras av frodig gräsvegetation. Här står
enstaka träd och igenväxning sker av unga träd.

Strukturer och funktioner
 Igenväxningsvegetation som orsakats av sly, ung tall eller tall ska inte förekomma.
 Sluttningarna ska vara solexponerade.
 Rik blomning av blomresurser som ärtväxter, tidiga fibblor (gråfibbla och rotfibbla),
sena fibblor (flockfibbla och höstfibbla), åkervädd, blåklockor, monke, femfingerört
mm.
 Blommande buskar som hagtorn och nypon förekommer.
 Gott om sydvända och solexponerade sandblottor förekommer. Ytorna ska vara minst
1 ha.
 Sandiga ridstigar går genom områdena. Förslag finns på karta (Fig. x).
 Sandiga/grusiga vägslänter med rik blomning av bl.a. femfingerört.

Typiska arter
 Boomården med guldsandbi och praktbyxbi finns. Födosökande väddsandbin. Smygstekellik glasvinge.

Engångsåtgärder
 Allt björksly och all ung tall tas bort, främst genom uppryckning.
 Träd som björk och tall avverkas. Skadade och döda träd sparas generellt. Träd som
ska avverkas i området snitslas av kunnig person. 20 % av träden kapas som högstubbar och 20 % av de fällda träden får ligga kvar som lågor.
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 Asp eller aspsly rycks upp för att skapa sandblottor och förhindra nytt uppslag. Träd
som inte kan ryckas upp måste högkapas på 1-1,5 meters höjd för att minska mängden uppslag. Alternativ är ringbarkning och att trädet lämnas utan att avverkas. Asp
ska snitslas innan åtgärd så att de inte avverkas på normalt sätt.
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, apel mm sparas vid röjningar
och avverkningar. Träd och buskar som ska sparas snitslas av kunnig person innan åtgärd.
 I område 7.1 schaktas jorden bort så att större sandblottor uppstår i sluttningar mot
syd och sydväst. Arbetet görs under ledning av kunnig biolog. En jordvall läggs mot
vägen i norr.
 I område 7.2 skalas den näringsrika jorden av och förs bort.
 I område 7.3 bearbetas marken mekaniskt så att bar sand uppstår. Bergkrosset som
lagts på den höga plana ytan i området skrapas bort.
 Sandbäddar med ett djup av ca 60 cm, längd på 10-50 m och bredd på ca 10-15 m
läggs på lämpliga platser med långsidan mot söder eller sydväst, helst med lä mot norr
 Så in gråfibbla, rotfibbla, flockfibbla, höstfibbla, åkervädd, monke, gullris, käringtand,
femfingerört och liten blåklocka. Särskilt viktigt är det att både tidiga fibblor (gråfibbla
och rotfibbla) och sena fibblor (flockfibbla och höstfibbla) finns i stor mängd. Arbetet
bör göras i samråd med biolog.

Underhållsåtgärder
 Röjning av sly görs vid behov under vegetationsperioden efter fåglarnas häckning
(lämpligen aug).
 Hävd sker antingen genom vårbränning före den 15 april (ingen slåtter ska då ske året
innan) eller genom sen slåtter efter den 15 september och därefter ihopsamling av
det slagna gräset. Lämpligast är att alternera de olika metoderna mellan olika år och
med en variation i olika områden. En dokumentation av vilka områden som hävdas på
vilket sätt vid vilken tidpunkt bör göras.
 Vid behov upprätthålls sandblottor genom harvning i de områden som är lämpliga
bomiljöer för bin.

Skötselområde 8
Delområde

Areal (ha)

8.1

0,8

8.2

0,8

8.3

0,6

8.4

0,9

Summa

3,1
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Torräng

0

2,5

Sandmark

0

0,6

Nyanlagd vägslänt

3,1

0

Beskrivning
Område som kommer att anläggas vid bygget av väg 27.
Bevarandemål
Blomrika solexponerade sydvända vägslänter med finsand/grovmo och gott om bara
sandiga ytor. De nordvända slänterna har inte så bra förutsättningar för bobygge men
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kan hysa viktiga blomresurser. Dessa nordvända slänter har därför inte bara sandiga blottor.

Strukturer och funktioner
 Sydvända slänter med finsand/grovmo. Detta är inte lika viktigt i de nordvända slänterna.
 Sluttningarna ska vara solexponerade.
 Rik blomning av blomresurser som ärtväxter, tidiga fibblor (gråfibbla och rotfibbla),
sena fibblor (flockfibbla och höstfibbla), åkervädd, blåklockor, monke mm.
 Gott om sydvända och solexponerade sandblottor förekommer. Minst 20 % av den
sydvända slänten ska områden med bara sandiga ytor. Lagret med finsand/grovmo
ska vara minst 50 cm i den sydvända slänten.

Typiska arter
 Fibblor, monke, blåklockor, vädd. Boområden med praktbyxbin. Väddsandbi födosöker i området.
Engångsåtgärder
 Slänterna anläggs. De sydvända slänterna ska ha ett lager med finsand/grovmo med
minst 50 cm djup.
 Så in gråfibbla, rotfibbla, flockfibbla, höstfibbla, åkervädd, monke, gullris, käringtand
och liten blåklocka. Särskilt viktigt är det att både tidiga fibblor (gråfibbla och rotfibbla) och sena fibblor (flockfibbla och höstfibbla) finns i stor mängd. Arbetet bör göras i samråd med biolog.

Underhållsåtgärder
 De första fem åren behövs troligen ingen hävd eftersom växtligheten troligen inte
kommer att vara så täckande.
 Därefter kan hävd antingen ske genom vårbränning före den 15 april (ingen slåtter ska
då ske året innan) eller genom sen slåtter efter den 15 september och därefter ihopsamling av det slagna gräset. Lämpligast är att alternera de olika metoderna mellan
olika år. En dokumentation av vilka områden som hävdas på vilket sätt vid vilken tidpunkt bör göras.
 Vid behov upprätthålls sandblottor genom mekanisk bearbetning.

Skötselområde 9
Delområde

Areal (ha)

9.1

0,5

9.2

0,3

Summa

0,8
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Friskäng

Ca 0,4

Ca 0,8

Lövblandad barrskog

Ca 0,4

0

Beskrivning
Inner- och ytterslänter längs landsväg där det växer gott om åkervädd, ängsvädd och
gökärt.
Bevarandemål
Solexponerade inner- och ytterslänter längs landsväg med rik blomning av örter-
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Strukturer och funktioner
 Minst 90 % av området ska vara välhävdad genom att förnaansamling inte sker mellan
växtsäsongerna.
 Vedartad igenväxningsvegetation som orsakats av tidigare svag hävd (exempelvis
björksly och ung tall) ska inte förekomma.
 Vägslänterna ska vara solexponerade åtminstone under 6 timmar per dag under
sommarhalvåret.
 Rik blomning av blomresurser som gökärt, ängsvädd och åkervädd.
 Invasiva arter som kanadensiskt gullris och lupiner ska inte förekomma eller finnas i
mycket begränsad omfattning.

Typiska arter
 God förekomst av ängsvädd, åkervädd och gökärt.
 Guldsandbi, väddsandbi och långhornsbi födosöker i området.

Engångsåtgärder
 Allt sly och träd av björk, tall och asp tas bort i området.
 Asp eller aspsly som ska röjas måste högkapas på 1-1,5 meters höjd för att minska
mängden uppslag. Alternativ är ringbarkning och att trädet lämnas utan att avverkas.
Asp ska snitslas innan åtgärd så att de inte avverkas på normalt sätt.
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, apel mm sparas vid röjningar
och avverkningar.
 Kanadensiskt gullris och lupiner som finns grävs bort. Om de finns större mängd bör
de behandlas med Roundup-gel.

Underhållsåtgärder
 Röjning av sly görs vid behov under vegetationsperioden efter fåglarnas häckning
(lämpligen aug).
 Tidigare vägkansslåtter sker endast närmast vägen i en zon på cirka 0,5 m. Övrig hävd
sker antingen genom vårbränning före den 15 april (ingen slåtter ska då ske året innan) eller genom sen slåtter efter den 15 september och därefter ihopsamling av det
slagna gräset. Lämpligast är att alternera de olika metoderna mellan olika år och med
en variation i olika områden. En dokumentation av vilka områden som hävdas på vilket sätt vid vilken tidpunkt bör göras.
 Vid uppkomst av kanadensiskt gullris eller lupiner (främst område 1.7) slås dessa under växtsäsongen (juni) innan frösättning, alternativt grävs bort.

Skötselområde 10
Delområde

Areal (ha)

10.1

6,2
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Torräng

Ca 4,0

Ca 4,0

Friskäng

Ca 1,1

Ca 1,1

Sandmark

Ca 0,1

Ca 0,2

Annan öppen mark

Ca 1,0

Ca 0,9

Natura 2000-naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

6270 Artrika torra-friska låglandsgräsmarker

Ca 4,0

Ca 5,0
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Beskrivning
En plan sandig yta inklusive en västvänd sluttning ner mot Viskans svämplan. I området
finns ett flertal hästhagar. Området genomkorsas av små asfalterade vägar. En större
grusplan samt en paddock finns i områdets södra del. I den västra delen finns sandiga
vägskärningar som är värdefulla för grävande bin och där bl.a. guldsandbin bor.
I området finns en rik blomning av bl.a. ängsskallra, ögontröst, klöver, höstfibbla och
åkervädd.

Bevarandemål
Ett rikblommande område med gott om sandblottor där bin kan bygga bon.

Strukturer och funktioner
 Minst 90 % av området ska vara välhävdad genom att förnaansamling inte sker mellan
växtsäsongerna.
 Vedartad igenväxningsvegetation (exempelvis björksly och ung tall) ska inte förekomma.
 Blommande vide och sälg ska finnas i området.
 Minst 3,7 ha rikblommande ytor med höstfibbla, klöver, ängsskallra, ögontröst, åkervädd, bockrot, blåklockor mm ska finnas i området.
 Alla sandiga sydvända sluttningar som är lämpliga bomiljöer för bin ska vara röjda och
solexponerade (minst de områden som är markerade på karta (Fig.8).
 Invasiva arter som kanadensiskt gullris och lupiner ska inte förekomma eller finnas i
mycket begränsad omfattning.

Typiska arter
 Förekomsten av typiska arter som höstfibbla, klöver, ängsskallra, ögontröst, åkervädd,
bockrot, blåklockor ska öka.
 Väddsandbi och praktbyxbi ska öka.
 Sånglärka häckar i området med minst 3 par.

Engångsåtgärder
 Allt björksly och alla ung tall rycks upp.
 Yngre träd tas bort. Enstaka större träd sparas.
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, apel mm sparas vid röjningar
och avverkningar. Träden ska snitslas av kunnig person innan åtgärd.
 Totalt 3 vildaplar och 3 hagtorn planteras.
 Asfalt rivs upp och tas bort från området.
 Sandblottor skapas genom grävning i vägskärningen som är vänd mot söder i den
västra delen av området (Fig. 14).
 Två långsträckta sydvända bäddar med finsand/grovmo med ett djup av ca 60 cm,
längd på 10-50 m och bredd på ca 10-15 m läggs på lämpliga platser med långsidan
mot söder eller sydväst, helst med lä mot norr

Underhållsåtgärder
 Röjning av sly görs vid behov under vegetationsperioden efter fåglarnas häckning
(lämpligen aug).
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 Området betas av häst med ett betesuppehåll från 1 juni till 15 augusti. Eventuell
kvarstående vegetation slås och samlas ihop alternativt vårbränns före den 15 april.
 Vid behov upprätthålls sandblottor genom ytlig grävning eller krattning i de områden
som är lämpliga bomiljöer för bin.

Skötselområde 11
Delområde

Areal (ha)

11.1

0,2

11.2

0,3

11.3

1,0

11.4

1,4

11.5

0,9

Summa

3,8
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Högörtäng

1,9

3,3

Kväverik gräsvegetation

1,9

0,5

Beskrivning
Kantzoner och bryn med gräsvegetation där det växer bl.a. gott om humleblomster och
hallon. Sandiga-grusigs ytor finns längs vägrenar (område 11.3) och sydvända skärningar
(område 11.2). Område 11.1 består av en brantare nordvästvänd brink.
Bevarandemål
Ett rikblommande områden sandiga-grusiga blottor där bin kan bygga bon.
Strukturer och funktioner
 Vedartad igenväxningsvegetation (exempelvis björk- och aspsly och ung tall) ska inte
förekomma.
 Blommande träd och buskar som sälg, rönn, apel, hagtorn, hallon, lind och lönn ska
finnas.
 Rik blomning av ärtväxter, klöver, humleblomster, rallarros, teveronika mm.
 Längs vägkanten vid område 11.3 finns sandig-grusiga vägrenar med rik blomning av
bl.a. harklöver och femfingerört.
 I område 11.2 och 11.4 finns sydvända skärningar med bara sandiga jordblottor. Markering finns på kartan (Fig. 7-9)
 Invasiva arter som kanadensiskt gullris och lupiner ska inte förekomma eller finnas i
mycket begränsad omfattning.

Typiska arter
 Långhornsbi förekommer.
Engångsåtgärder
 Allt björksly och alla ung tall tas bort, gärna genom uppryckning. Vid röjning är det
viktigt att hallon sparas.
 Asp eller aspsly rycks upp för att skapa sandblottor och förhindra nytt uppslag. Träd
som inte kan ryckas upp måste högkapas på 1-1,5 meters höjd för att minska mängden uppslag. Alternativ är ringbarkning och att trädet lämnas utan att avverkas. Asp
ska snitslas innan åtgärd så att de inte avverkas på normalt sätt.
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 Yngre träd av björk, tall mm som beskuggar tas bort. Några av träden ringbarkas och
lämnas kvar.
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, apel mm sparas vid röjningar
och avverkningar. Träden ska snitslas av kunnig person innan åtgärd.
 Totalt 3 vildaplar, 3 hagtorn, 3 lindar och 3 lönnar planteras alternativt röjs fram om
de redan finns i området.
 Sandblottor skapas genom grävning i skärningen i område 11.2.

Underhållsåtgärder
 Röjning av sly görs vid behov under vegetationsperioden efter fåglarnas häckning
(lämpligen aug). Vid röjning är det viktigt att hallon sparas.
 Vid behov upprätthålls sandblottor genom ytlig grävning eller krattning i de områden
som är lämpliga bomiljöer för bin.

Skötselområde 12
Delområde

Areal (ha)

12.1

3,4

12.2

1,0

12.3

2,3

12.4
Summa

0,4
7,1
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Friskäng

Ca 1,0

Ca 2,0

Kväverik gräsvegetation

Ca 6,1

Ca 5,1

Beskrivning
Plana ytor med hästhagar. Vissa delar är blomrikare med höstfibbla, teveronika mm medan andra är kväverikare men med rikligt med maskorsor (norra delen av område 12.1.
De centrala delarna av 12.1 är bevuxet av lövträd och lövträdsridåer går genom området.

Bevarandemål
Öppna betade hästhagar med blomrikedom av bl a höstfibbla och teveronika under perioder då hästarna inte betar. Genom område 12.1 går en liten väg med blomrika vägrenar.

Strukturer och funktioner
 Minst 90 % av området ska vara välhävdad genom att förnaansamling inte sker mellan
växtsäsongerna.
 Vedartad igenväxningsvegetation (exempelvis björksly och ung tall) ska inte förekomma.
 Krontäckningen av träd ska inte vara större än 20%.
 Blommande vide, sälg och hagtorn ska finnas i området.
 Hagarna ska inte vara söndertrampade utan gräs och örter ska kunna växa utbrett i
området.

Typiska arter
 Rik förekomst av höstfibbla, teveronika mm.
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Engångsåtgärder
 Allt björksly och alla ung tall röjs bort.
 Lövridåer som sträcker sig i väst-östlig riktning avverkas.
 Asp eller aspsly som ska röjas måste högkapas på 1-1,5 meters höjd för att minska
mängden uppslag. Alternativ är ringbarkning och att trädet får stå minst två år för att
dö. Asp ska snitslas innan åtgärd så att de inte avverkas på normalt sätt. Eventuell al
som tas bort ska först ringbarkas.
 Större delen av björkarna avverkas i område 12.1. 2-4 högstubbar av och 3-5 stammar
lämnas som lågor på marken. Även andra träd som förekommer som står ute i områdena avverkas (om det inte är blommande träd). Enstaka träd eller grupper av träd
lämnas som ger skydd för hästarna.
 Alla blommande buskar och träd som vide, sälg, rönn, nypon, apel mm sparas vid
röjningar och avverkningar. Träden ska snitslas av kunnig person innan åtgärd. Längs
dikena röjs björksly bort medan allt vide och andra blommande buskar sparas. Efter
denna röjning görs en bedömning av mängden buskar vid dikena. Om mängden bedöms som för stor röjs en del av videt bort så att dessa täcker mellan 30-50% av dikeslängden.

Underhållsåtgärder
 Området betas av häst med ett betesuppehåll med perioder av uppehåll i olika hagar
så att blommor kan utvecklas.

Skötselområde 13
Delområde

Areal (ha)

13.1

1,0

13.2

0,3

13.3
Summa

0,2
1,5
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Trivialövskog

Ca 0,7

Ca 0,7

Björkhage

Ca 0,8

Ca 0,8

Beskrivning
Område 13.1 består av äldre björk med sort inslag av död ved stammar med fnöskticka.
Här finns också en hel del större asp. Område 13.2 består av yngre gallrad björk och sälg.

Bevarandemål
Flerskiktat träd-/buskskikt med gott om äldre träd och död ved samt blommande träd
och buskar. Områdena ingår i mosaiklandskap med öppna ytor.
Torplämningen vid område 13.3 ska vara väl synlig.

Strukturer och funktioner
 Minst 30 % av består av död ved eller är träd som är gamla och tickangripna.
 Det förekommer gott om blommande träd och buskar som sälg och rönn.
 En ridstig passerar genom område 13.1.
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Typiska arter
 Göktyta häckar i område 13.1. Lundblåoxe och humlelik pälsblomfuga föryngrar sig i
området.

Engångsåtgärder
 Inga särskilda.

Underhållsåtgärder
 I område 13.2 kan gallring behövas med tiden. Detta görs genom ringbarkning.

Skötselområde 14
Delområde

Areal (ha)

14.1

0,2

14.2

0,2

14.3

0,1

14.4

1,0

Summa

1,5
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Triviallövskog

Ca 0,8

Ca 1,1

Tallskog

Ca 0,2

Ca 0,2

Busksnår, bryn

Ca 0,2

Ca 0,2

Lövblandad barrskog

Ca 0,3

0

Beskrivning
Detta är dungar med löv eller skogsbryn med löv med tämligen unga träd som står tätt.
Även en del barrträd förekommer spritt eller i tätare grupper.

Bevarandemål
Flerskiktade lövområden med gamla träd, hålträd, torrakor och lågor samt gott om
blommande träd och buskar. Särskilt i brynmiljöerna finns gott om blommande buskar
som brakved, hagtorn, nypon mm.

Strukturer och funktioner
 Minst 30 % av träden består av död ved eller är träd som är gamla och tickangripna.
 Det förekommer gott om blommande träd och buskar som sälg, vide, rönn, hagtorn,
brakved mm
 Gran saknas men en del tall förekommer, dock inte mer än 10 % av träden.

Typiska arter
 Mindre hackspett.

Engångsåtgärder
 Röjning och avverkning av gran.
 Gallring av löv så att grövre träd kan utvecklas och så att skiktning kan uppstå. 10 % av
träden lämnas som högstubbar, 10 % ringbarkas och 10 % lämnas som lågor.
 Gallring görs så att alla blommande träd och buskar sparas och röjs fram.
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Underhållsåtgärder
 Röjning av gran.
 Vid behov röjning för att gynna blommande träd och buskar.

Skötselområde 15
Delområde

Areal (ha)

15.1

2,5

15.2

0,6

15.3

1,3

15.4

0,5

15.5

2,4

15.6

0,4

15.7

0,1

15.8

1,9

15.9

0,3

15.10

0,5

15.11

0,3

15.12

3,2

15.13

1,1

15.14

0,3

15.15

0,7

15.16

1,9

15.17

0,9

15.18

0,7

15.19

0,1

15.20

0,5

15.21

1,1

15.22

0,7

15.23
Summa

1,5
23,8
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Lövsumpskog

Ca 20,8

Ca 20,8

Triviallövskog

Ca 2,8

Ca 3

Lövblandad barrskog

Ca 0,2

0

Natura 2000-naturtyp
91E0 Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Ca 8

Ca 16

Beskrivning
Områdena består främst av lövsumpskogar och fuktiga skogar längs Viskan. Dominerande
trädslag är klibbal och björk, men ofta med inslag av gran.
Dessutom finns mindre lövområden på olika platser längre från ån. Här dominerar oftast
björk med inslag av barrträd.
Träden är oftast unga. En stor del av skogen är runt 15-20 år och är uppkommen på tidigare öppna marker. Äldre träd finns främst längs Viskan norr om nya väg 27.

Bevarandemål
Lövskog med gamla träd, hålträd, torrakor och lågor.
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Strukturer och funktioner
 Minst 30 % av träden består av död ved eller är träd som är gamla och tickangripna.
 Det förekommer gott om blommande träd och buskar som sälg, vide, rönn, och brakved.
 Andelen gran eller tall överstiger inte 5 %.

Typiska arter
 Mindre hackspett, stjärtmes och entita häckar i områdena.

Engångsåtgärder
 Avverkning av gran där mängden är för stor.
 Röjning av uppväxande ung gran.

Underhållsåtgärder
 Röjning av gran.

Skötselområde 16
Delområde

Areal (ha)

16.1

1,1

16.2

1,1

16.3

1,8

16.4

0,4

16.5

3,9

16.6

0,6

16.7

0,3

16.8

0,6

16.9

0,4

16.10

0,2

16.11

0,4

Summa

10,8
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Granskog

Ca 5

Ca 5

Barrblandskog

Ca 5

Ca 5

Lövblandad barrskog

Ca 0,8

Ca 0,8

Beskrivning
Områdena består av barrblandskogar som domineras av gran och tall med inslag av björk.
I område 16.9 finns även en del hassel på ostsidan av kullen. Skogen är medelgrov och
uppskattningsvis omkring 50-70 år.

Bevarandemål
Barrblandskog med gott om gamla träd och död ved.

Strukturer och funktioner
 Minst 30 % av träden består av död ved eller är träd som är gamla och tickangripna.
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 I bryn mot öppen mark förekommer det gott om blommande träd och buskar som
sälg, vide, rönn och brakved.

Typiska arter
 Spillkråka förekommer regelbundet.

Engångsåtgärder
 Röjning av gran i bryn för att gynna löv och blommande träd och buskar.

Underhållsåtgärder
 Röjning av gran i brynmiljöer.

Skötselområde 17
Delområde

Areal (ha)

17.1

0,7

17.2
Summa

0,4
1,3
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Våtmark

0,7

1,3

Triviallövskog

0,4

0

Beskrivning
Område 17.1 består av en öppen grund våtmark bevuxen av starr och enstaka viden.
Område 17.2 är fuktig lövbevuxen mark med björk. Diken går genom detta område.

Bevarandemål
Öppna våtmarker bevuxna med starr.

Strukturer och funktioner
 Våtmarkerna är öppna och solexponerade.
 Naturliga vattenståndsfluktuationer med ett vattendjup som varierar mellan cirka 30
och 100 cm.

Typiska arter
 Vanlig groda, åkergroda, vanlig padda, mindre vattensalamander och snok förekommer.

Engångsåtgärder
 Björk avverkas i område 17.2
 Träd avverkas längs den östrakanten vid område 17.1. Gamla grova träd sparas dock.
 Våtmark/småvatten skapas genom grävning i 17.2.

Underhållsåtgärder
 Röjning av uppväxande sly vid stränderna om detta blir för stort.
 Vid behov kan rensning behövas göras vid eventuell igenväxning.
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Skötselområde 18
Delområde

Areal (ha)

18.1

3,3

18.2

3,9

18.2

2,3

18.4

1,2

18.5

0,4

18.6

0,4

18.7

2,1

18.8

1,3

18.9

2,2

18.10
Summa

1,8
18,9
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Mad

Ca 18,9

Ca 15

Lövsumpskog

0

Ca 3,9

Beskrivning
Mader längs Viskan.

Bevarandemål
Öppna till halvöppna områden med våtmarksvegetation eller sumpskog/videsnår som
regelbundet översvämmas.

Strukturer och funktioner
 Våtmarksvegetation/videsnår/sumpskog
 Naturliga vattenståndsfluktuationer.

Typiska arter
 Vanlig groda, åkergroda, vanlig padda, mindre vattensalamander och snok förekommer.

Engångsåtgärder
 Inga

Underhållsåtgärder
 Inga
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Skötselområde 19
Delområde

Areal (ha)

19

3,5
Naturtyp

Areal år 2013 (ha)

Målareal (ha)

Sandmark

3,5

?

Beskrivning
Ett stort öppet sandområde med rik blomning av käringtand, klöver och harklöver.

Bevarandemål
Området ingår troligen i den framtida kyrkogården. Positivt är om delar kan sparas med
vilda blommor och ytor med bar sand.

Strukturer och funktioner
 Öppen sandmark behålls i vissa delar.
 Rik blomning av bl.a. käringtand, klövrar och monke.

Typiska arter
 Ärtsandbi, ärttapetserarbi och vårsidenbi förekommer rikligt.

Engångsåtgärder
 Spara ytor.
 Insådd av monke och liten blåklocka.

Underhållsåtgärder
 Sen slåtter.
 Öppethållande av sandiga ytor.
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3.4 Forn- och kulturminnesvård
Forn- och kulturlämningarnas lokalisering framgår av bilaga 10.
Vid naturvårdsröjningar bör inte röjningsmaterial ligga kvar nära eller i kulturminnen
eller fornlämningar. Eldning får aldrig ske i närheten av fornlämningar då det kan
ställa till svårigheter vid en eventuell framtida utgrävning. Fornlämningar får inte
skadas i samband med avverkning. Förvaltaren bör samråda med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet vid åtgärder i områden som är mycket rika på fornlämningar.
Detaljer i skötseln och eventuella bevarandemål av forn- och kulturvärden beskrivs
under respektive skötselområde i kapitel 3.3.

4. Friluftsliv
Vägar och stigar i området används för promenader och för ridning.

Bevarandemål:
 Området ska vara attraktivt och lättillgängligt för besökare och det ska också
vara enkelt att få information om området.
 Två väl underhållna informationstavlor om området skall finnas på lämpliga
platser. Här ska även parkeringsmöjligheter för några bilar.
 Minst 2 km ridvägar på grusvägar och ridstigar ska finnas i området norr om
Bråt.
Engångsåtgärder:
 Informationstavlor sätts upp på lämplig plats. De ska bland annat innehålla
karta över området samt beskriva bevarandevärden, skötselns syften och gällande föreskrifter för allmänheten.
 Två parkeringsytor ska iordningsställas i anslutning till informationstavlorna.
 Anlägga 750 m nya rid-/gångstigar i område 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 7.2 och 13.1.
Underhållsåtgärder:
Informationstavlor, P-plats, stigar ska ses till regelbundet och underhållas vid behov.

5. Uppföljning
5.1 Uppföljning av skötselåtgärder
Skötselåtgärder som utförs i området bör dokumenteras av den som utför åtgärden.
Av dokumentationen bör framgå:

åtgärd

plats (skötselområde)

kostnad

tidpunkt

utförare
Åtgärder av restaureringskaraktär bör dokumenteras med foto före och efter åtgärd.

5.2 Uppföljning av bevarandemål och gynnsamt tillstånd
Uppföljningen bör ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram
av Naturvårdsverket. I en särskild uppföljningsplan kommer målindikatorer att anges.
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Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i skötselplanen uppfylls och att skötseln fungerar. Uppföljningen
kommer vara en viktig hjälp för förvaltarens planering av skötselarbetet.
En inventering av bin och andra insekter bör göras söder om det område som tidigare
inventerats (Nilsson & Nolbrant, 2013).
Uppföljning bör göras av:
 Antal individer av silvergökbi
 Antal boområden och bon av guldsandbi
 Antal individer av praktbyxbi (i område 7.3 och 10.1) och därefter i områden
med rik blomning av senblommande fibblor.
 Antal individer av väddsandbi.
 Eftersök av fibblesolbi och storfibblebi (i område 7.3 och 10.1)
 Mängden blommande granspira och slåttergubbe.
 Antal revir av tofsvipa, sånglärka och gulärla
 Antal revir av törnskata

5.3 Revidering av skötselplanen
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras när uppföljningen eller ny kunskap indikerar att det behövs.

6. Sammanfattning av planerad förvaltning och
prioriteringsordning av skötselområden
Förvaltningen av skötselområdena bekostas av

.

Prioritering av
Tabell 3. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering inom intervall 1-3 där 1 är högsta prioritet att genomföra.
Åtgärd
Restaurering och skötsel
Restaurering och skötsel
Restaurering och skötsel
Uppföljning av skötselåtgärd
Informationsskylt
P-plats

Skötselområde
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
10
5, 9, 12, 13, 14
11, 15, 17
Se ovan

När/intervall
2014-2015
2014-2016
2014-2017
Efter åtgärd
2015-2017
2017

Prioritet
1
2
3
1
2
3
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Figur 16: Prioritering av åtgärder.
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Bilaga 1. Område med förslag till skötselplan (innan bygge av väg 27)

Resterande område för Skötselplan 2002 inventerades på bin 2014.
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Bilaga 2. Översiktskarta (innan bygge av väg 27)
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Bilaga 3. Topografi (innan bygge av väg 27)
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Bilaga 4. Påträffade rödlistade arter av gaddsteklar under 2013 och
2014 (innan bygge av väg 27)
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Bilaga 5. Kärnområden och utvecklingsområden för bin 2013 och
2014 (innan bygge av väg 27)
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Bilaga 6. Kärnområden och utvecklingsområden för sånglärka 2013
(innan bygge av väg 27)
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Bilaga 7. Kärn- och utvecklingsområden för mindre hackspett 2013
(innan bygge av väg 27)
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Bilaga 8. GIS-analys av höjddat (innan bygge av väg 27)
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Bilaga 9. Mikroklimatologiskt gynnsamma lägen, värdefulla sandområden t.v. och blomresurser t.h. (innan bygge av väg 27)
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Bilaga 10. Fornlämningar 2013 (innan bygge av väg 27)
Torplämningar
är markerat
med röd ring
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Bilaga 11 Konsekvensbedömningar för sånglärka och bin samt
kompensatoriska åtgärder
Bin
Konsekvensbedömning för bin
Vägens dragning kommer att påverka många av de rödlistade biarterna i området
mycket negativt (Nolbrant & Nilsson 2013). Elva av de 14 rödlistade insektsarterna
som påträffats i området berörs av vägkorridoren (Tabell 1 och Fig. 4). Av dessa
kommer populationerna av fibblesolbi (RE), storfibblebi (VU samt ÅGP-art) och
praktbyxbi (NT) med stor sannolikhet att dö ut genom att bina själva, deras boområde och/eller blomresurser förstörs. För fibblesolbi och praktbyxbi finns dock blomresurser kvar öster om Viskan norr om väg 27 (Fig. 3), vilka är mycket viktiga att bevara.
Området viktigaste sydslänt med boplatser för vildbin försvinner (ungefär delområde
A i Fig. 5). Slänten motsvarar drygt 0,6 ha. De bästa och i vissa fall enda bomiljöerna
för många arter finns i detta område. Förutom fibblesolbi (trolig lokal), storfibblebi
och praktbyxbi som nämns ovan finns här minst 8000 bon med sälgsandbi Andrena
vaga i slänten (Fig. 1). Ett stort antal andra arter av vildbin bygger bon i slänten som
sommarsandbin Andrena nigriceps och vårsidenbin Colletes cunicularius. Vissa blomresurser som stora mängder fibblor och monke finns också bara i delområde A och
öster om Viskan strax norr om vägen (Fig. 3). Öster om Viskan läggs dels ett boområde för guldsandbin Andrena marginata (VU samt ÅGP-art) under vägen och dels
skärs ett boområde av från blomresursen med ängsvädd genom vägdragningen (Fig.
1).
Det finns även risk att kustbandbi Halictus confusus (NT) och bladbaggen Chrysolina
sanguinolenta (NT) försvinner från området genom vägbygget eftersom dessa enbart
sågs där vägen ska ligga. För ytterligare tre arter bedöms vägdragningen som starkt
negativ genom att betydande delar av deras bästa habitat försvinner. Dessa är
väddsandbi Andrena hattorfiana (NT), mindre pansarstekel Tiphia minuta (NT) och
smygstekellik glasvinge Bembecia ichneumoniformis (NT).

Tabell 1. Bedömning av påverkan på hotade bin och andra rödlistade arter (Nilsson & Nolbrant 2013)
Art
Fibblesolbi

RL
”RE”

Inom väg
ja, bon ?

Observation
1 hona
(2008)

Silvergökbi

CR,
ÅGP
VU,
ÅGP

nej

4 honor

ja, bon

100 honor

Dvärgsandbi
Storfibblebi

VU
VU,
ÅGP

nej
ja, bon ?

3 hanar
1 hane

Väddsandbi

NT

ja

15 honor

Praktbyxbi

NT

ja, bon

10 honor

Guldsandbi

Påverkan
Mycket stark negativ. Blomresurs minskar
dramatiskt. Boområde förstörs troligen. Blomresurs på östra sidan av Viskan hotas av industriområde. Troligen utrotas populationen (om
den finns kvar).
Troligen ingen. Några potentiella boområden
och miljöer för arten förstörs dock.
Viss negativ. Ett boområde förstörs. Barriäreffekt uppstår mellan ytterligare ett boområde
och blomresurs. En del blomresurs försvinner.
Troligen ingen.
Mycket stark negativ. Blomresurs utplånas helt.
Boområde förstörs troligen. Troligen utrotas
populationen.
Stark negativ. Viktiga blomresurser försvinner.
Boområden kan förstöras. Barriäreffekter uppstår.
Mycket stark negativ. Blomresurs minskar
dramatiskt. Boområde förstörs. Blomresurs på
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Vialgökbi
Kustbandbi

NT
NT

nej
ja

1 hona
1 hona

Mindre pansarstekel
Smygstekellik
glasvinge

NT

ja, bon

NT

ja, reprod.

3 ind

Svävfluglik dagsvärmare
Sexfläckig bastardsvärmare
Chrysolina sanguinolenta

NT

ja

1-2 ind

NT

ja

12 ind

NT

ja, reprod

1 ind

östra sidan av Viskan hotas av industriområde.
Troligen utrotas populationen.
Ingen.
Mycket stark negativ (osäker bedömning).
Enda platsen där den observerats förstörs.
Blomresurs minskar. Boområde förstörs troligen.
Stark negativ. Viktigaste habitatdel förstörs där
den klart största förekomsten i området finns.
Stark negativ. Stora mängder med käringtand
försvinner (delomr. 1). Viktigaste habitatdel
förstörs (delomr. 1).
Negativ. Åkervädd och en del ängsvädd försvinner. Barriäreffekt uppstår.
Negativ. Stora mängder käringtand försvinner
(delomr. 1). Barriäreffekt uppstår.
Mycket stark (osäker bedömning). Enda platsen där den observerats förstörs. Viktigaste
habitatdel förstörs (delomr. 1).

Figur 1. Boområden av praktbyxbi, vårsidenbi, sälgsandbi och guldsandbi.

Figur 2. Exempel på grävning av sandblottor i sydvänd sluttning.

Kompensatoriska åtgärder för bin
Eftersom byggandet av vägen påverkar den skyddsvärda insektsfaunan inklusive nationellt hotade arter och åtgärdsprogramsarter i området mycket negativt bör ansträngningar göras för att minska skadeverkningarna vid anläggningen. Även om åtgärder görs vid byggandet kommer vägbygget påverka populationer starkt negativt
och även kanske slå ut hotade arter från området. För att reducera effekterna på den
värdefulla insektsfaunan av den nya vägen behöver därför både kortsiktiga byggrela-
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terade åtgärder vidtas inom området, såväl som mer långsiktiga kompensatoriska
åtgärder (se Bilaga 4).
Hela det öppna sandiga landskapet kring Osdal-Bråt hänger samman för insektspopulationerna, där främst födoresurser i form av blomväxter och boområden i form av
sandiga partier behövs för att garantera en överlevnad. Kompensation för förluster
där ny väg 27 hamnar kan bara delvis ske inom vägområdet och behöver därför också
genomföras både norr och söder om nya vägen. Nyplanering av andra tillkommande
verksamheter påverkar starkt de kvarvarande populationerna, samtidigt som områden med kompensationsåtgärder måste säkerställas långsiktigt i samhällsplaneringen
för att vara effektiva. Viktiga aktörer är dels de huvudmän som förfogar över marken,
Trafikverket, Borås Stad, Svenska kyrkan (griftegården) och Fortifikationsverket, men
även de föreningar som har intressen i området t.ex. Ridhuset, Västergötlands Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen i Borås. Det är önskvärt med ett ingående samarbete mellan huvudmän och andra intressenter, för att kunna genomföra
olika kompensatoriska åtgärder i området som helhet.
Nedan följer en sammanfattning av kompensatoriska åtgärder där punkt 5-14 också
återfinns mer detaljerat i själva skötselplanen.

Åtgärder vid byggandet av vägen i själva vägområdet
1. Undvika uppställningsplatser för fordon, sönderkörning och uppläggningar
av massor på särskilt känsliga områden längs vägen
Särskilt känsliga områden finns markerade i Bilaga 8. Områdena innehåller antingen boområden eller blomresurser som är viktiga för populationerna av bin i
området. Upplag av massor, uppställning av fordon eller körning av fordon riskerar att slå ut boområden eller förstöra viktiga blomresurser. Lämpliga ytor för
uppställning, körning mm samt särskilt känsliga områden bör markeras så att de
syns tydligt.
2. Flytta populationer av skyddsvärda bin
För att minska risken för dödlighet av bin behöver flyttning av boområden ske
med kraftig hjullastare med en bred och djup skopa. Flyttningen sker med minst
risk under vintern då det är tjäle i marken. Ytan lyfts bort ner till 60 cm djup, utan
att flytta materialet i sidled. Minsta möjliga omblandning bör ske och skiktet
läggs direkt därefter så försiktigt det går ut på annan lämplig plats, med ett förgrävt djup av ca 50 cm. Materialet i området plockas på så sätt bit för bit bort. I
först hand lyfts boområden och flyttas för praktbyxbi, sälgsandbi och vårsidenbi
på den sydvända sluttningen vid paddocken (fig. 1). Lämpliga platser för utläggning av materialet är markerat på karta. Arbetet görs i samråd med Borås Stad.
3. Skapa vägslänter med finsand-grovmo
Samtliga nyanlagda sydvända vägslänter bör bestå av finsand-grovmo (samma
typ av material som sydslänten vid ridhuset) ner till minst 60 cm djup. Ingen jord
eller bergkross får läggas ytligt i slänterna. Lutningen på slänterna får inte vara
för stor och bör inte vara större än den befintliga sydvända slänten i delområde
A (fig. 5) så att materialet ligger på plats. Även de nordvända slänterna bör bestå
av magert sandigt material så att blomrik örtvegetation kan utvecklas. Djupet
behöver dock inte vara lika stort här eftersom de inte lämpar sig lika bra som
bomiljöer för bin.
4. Så in viktiga blomresurser
Så in gråfibbla, rotfibbla, flockfibbla, höstfibbla, åkervädd, monke, gullris, käringtand, liten blåklocka och gul fetknopp i sandiga slänter. Särskilt viktigt är det att
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både tidiga fibblor (gråfibbla och rotfibbla) och sena fibblor (flockfibbla och höstfibbla) finns i stor mängd. Arbetet bör göras i samråd med biolog.

Kompensatoriska åtgärder
5. Röjningar
Röjning av sly och unga träd görs för att öka solexponering och förhindra igenväxning av ytor enligt skötselplanen (Fig. 13-16 och Bilaga 4). Röjning bör ske i
två etapper. I första etappen tas ung björk, tall och asp bort. Asp måste dock
först ringbarkas eller högkapas på 1-1,5 meters höjd. Alla blommande träd som
vide, sälg, apel, rönn, hagtorn, lönn mm samt gamla träd är viktiga att lämna vid
första röjningen. Röjningen behöver därför göras av eller ledas av kunnig personal. Ridåer för lä bör också lämnas vid värdefulla boområden för bin. Biolog bör
även medverka för att peka ut var lävegetation ska sparas. All död ved lämnas.
Vid andra röjningen kan finjusteringar göras av träd eller buskar för att förbättra
mikroklimatet. Det är viktigt att även spara bestånd av vildhallon, som är en
mycket viktig blomresurs. Även här bör biolog medverka för att peka ut vilka träd
som kan tas bort.
6. Grävningar av sandblottor
Grävning av sandblottor görs med grävskopa i sluttningar mot syd och sydväst
enligt skötselplanen. Grävningarna görs lämpligen med en lodrät övre del enligt
figur 2. Arbetet görs i samråd med Borås Stad samt biolog.
7. Avskalning av näringsrik jord
Näringsrik jord skalas av så att näringsfattigare sandig jord kommer fram i skötselområde 7 enligt skötselplanen. Arbetet görs i samråd med Borås Stad samt biolog.
8. Insådd av viktiga blomresurser
Gråfibbla, rotfibbla, flockfibbla, höstfibbla, åkervädd, monke, gullris, käringtand
och liten blåklocka sås in i områden där näringsrik jord skalats av.
9. Skapande av sandbäddar
Sandbäddar med ett djup av ca 60 cm, längd på 10-50 m och bredd på 10-15 m
läggs på lämpliga platser med långsidan mot söder eller sydväst, helst med lä
mot norr (skötselområde 7 och 10).
10. Anläggningar av nya sandiga ridstigar
Sandiga ridstigar anläggs genom att lägga ut sandigt material med ett djup av 60
cm och en bredd av cirka 4 m (Fig. 14). Åtgärden sker i samråd med ridskolan,
Borås Stad och biolog.
11. Förbättra beteshagarna längs östra sidan om Viskan norr om vägen
Detta görs genom att öppna upp och avverka en del träd. Åtgärden sker i samråd
med ridskolan och Borås Stad.
12. Vårbränning som restaureringsåtgärd av ytor som har mycket gräsförna
Vårbränning som restaureringsåtgärd sker före den 15 april i områden med
ängsvädd enligt skötselplanen. Åtgärden görs i samråd med Borås Stad och Fortifikationsverket.
13. Plantera vildapel och hagtorn på lämpliga platser
Plantering av vildapel och hagtorn i brynmiljöer eller som lä på norrsidan av
boområden enligt skötselplanen.
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Figur 3. Områden med stora och viktiga blomresurser (Nolbrant & Nilsson 2013). Viktigt att
notera är att de enda större bestånden av höstfibbla och gråfibbla finns i de områden som
vägen tar i anspråk och norr om vägen. Dessa bestånd är nödvändiga för några av de mest
hotade arterna i området.

Sånglärka
Konsekvensbedömning för sånglärka
År 2013 bedömdes tre öppna områden som lämpliga för häckande sånglärka (Fig. 5).
Den totala ytan av lämplig häckningsyta var 9,5 ha och antalet par som kan häcka på
denna yta uppskattades till 5-9 stycken (Tabell 2). År 2001 inventerades fåglar i om-
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rådet och antalet par uppskattades då till sju. Efter 2001 har igenväxning skett i delar
av områdena vilket gör att det troligen är den nedre siffran (5 par) som bedöms som
rimligast 2013. Före 2001 finns noteringar om 15-20 par i området, vilket tyder på att
en igenväxning skett under längre tid.
Bygget av väg 27 är starkt negativt för sånglärkorna i området eftersom vägen dras
rakt över de viktigaste delarna. Den totala lämpliga ytan minskar med 70 % till 3 ha.
Denna yta gör att endast något par skulle kunna häcka och i värsta fall försvinner
sånglärkan helt eftersom ytorna blir små och bullerstörda (45-55 dBA).

Kompensatoriska åtgärder för sånglärka
För att kompensera dessa habitatförluster behövs kraftfulla åtgärder både söder och
norr om väg 27 genom röjning av sly och avverkningar av träd, enligt skötselplanen.
Områden som är viktiga för sånglärka ses i Figur 6, där även ytor där avverkningar
behöver göras är markerade, samt i Bilaga 5. Innan avverkningar görs behöver skötselplanen för respektive område läsas noggrant. Blommande träd och buskar bör
sparas. I skötselplanen finns även markerat vissa läridåer som är mycket viktiga att
spara för boområden med hotade bin.
Kompensatoriska åtgärder och bevarande av områden som görs söder om väg 27
kommer inte att räcka för att ersätta de miljöer som förstörts av vägen. Om endast
de områden som ligger söder om vägen sparas och restaureras kommer lämplig yta
att uppgå till 7,2 ha, vilket är en minskning med 22 % jämfört med den ursprungliga
ytan. Detta innebär alltså att även område a norr om väg 27 behöver sparas och restaureras för att full kompensation för vägdragningen ska kunna ske. Om även delområde a (Fig. 6) räknas med kommer den totala ytan att bli 11,5 ha vilket är en ökning med 21 % jämfört med den ursprungliga ytan. På grund av bullerstörningar och
fragmentering genom vägen i område a och b kan detta leda till en försämring i kvalitet som häckningsmiljö för sånglärka i de båda områdena. En ökning av den totala
arealen behövs därför för en kompensatorisk effekt för sånglärkan.
Tabell 2. Beräkning av arealer som är lämpliga för häckning av sånglärka samt det uppskattade antalet häckande par före och efter vägbygget.
2001
Område
A
B
C (d)
a
b
c
Total

Antal par

7 par

2013

Efter vägbygge

Yta (ha)

Antal par

3,5
5,2
0,8

2-3
3-5
0-1

0,4
2,2
0,8

0
1-2
0-1

9,5

5-9

3

1-3

Efter kompensation
Yta
Antal
(ha)
par
0,4
0
1,7
4,3
2,0
3,5
11,5

1-2
3-4
1-2
2-4
7-12

Ridverksamhet och djurhållning
Ridningen och djurhållningen har varit en viktig orsak till att många av områdets värden kunnat bevaras till idag. Bro och tunnel under vägen gör att man kan fortsätta
komma ut med hästarna till hagarna öster om Viskan samt även i områdena söder
om vägen öster om Viskan. Det är mycket positivt att ridverksamheten kommer att
fortsätta, men avmaskningsmedel bör inte användas.
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Ett allvarligt hot mot både ridverksamhet och naturvärden är planerna på industrimark norr om väg 27 på östra sidan av Viskan. Efter vägbygget finns här områdets
enda stora och värdefulla bestånd av fibblor kvar som är nödvändiga för exempelvis
praktbyxbi och fibblesolbi. Vid industrietablering kommer denna blomresurs att försvinna. Dessutom riskeras värdefulla boplatser för guldsandbi och många andra
skyddsvärda steklar vid brinken mot Viskan samtidigt som ett område för sånglärka
försvinner. Slutligen kommer industrietablering ytterligare försvåra ridverksamheten
vilket kan leda till att den läggs ner, något som vore mycket negativt för skötseln av
hela det kvarvarande området söder om väg 27.

Figur 5. Ytor som är lämpliga häckningsmiljöer för sånglärka 2013 samt beräkningar av
bullernivåer (Vägverket 2005).
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Figur 6. Lämpliga ytor för sånglärka efter vägbygge och restaureringsåtgärder.

