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Inledning
Sammanställningen av skötselplaner bygger på rapporten ”Tätortsnära natur i
Falkenberg”, som presenterar resultatet från inventeringen av den tätortsnära naturen i
Falkenberg 2011.
Totalt har ca 445 biotopytor dokumenterats och ritats in i en digitaliserad karta som
tillhandahålls av Falkenbergs kommun. Områdena framgår av kartan nedan. Av dessa
har 50 biotopytor, som har getts minst naturvärdesklass 3, som ligger på kommunal
mark och som saknar någon form av skötselplan, fått förslag till skötselplaner som
presenteras i denna rapport.
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Skötsel
Grunden för en artrik natur är tillgång till olika födoresurser och variation i landskapet
där olika arter finner boplatser och skydd. En nyckel till hög biologisk mångfald är en
artrik flora. Detta ger bl a ett artrikt liv av insekter som i sin tur ger en rik fauna av fåglar.
Blomrikedom genom blommande örter, buskar och träd är en av de viktigaste
födoresurserna för insekter. Vissa arter av blommor är särskilt omtyckta och viktiga.
Många insektsarter är dessutom specialiserade på en eller några växtarter. Sandvita,
fibblor, blåklockor, backtimjan, klöver och vädd är exempel på några särskilt viktiga
blommor.
För att ängsblommorna ska överleva krävs att näringsnivån hålls låg. Ingen tillförsel av
matjord eller gödsling får därför ske. Vid slåtter bör det slagna gräset föras bort för att
ängsväxterna inte ska kvävas och så att mer näring förs bort från marken. Ytterligare en
viktig faktor är förekomsten av betande kreatur. Mång hagmarksväxter och fåglar är
beroende av att djuren håller öppet landskapet.
Dessutom behövs boplatser. Många arter som vildbin bygger bo i sandig solbelyst mark
med bara sandblottor. En stor mängd andra arter som skalbaggar gnager hål och lever i
döda trädstammar och grenar eller i ihåliga träd. Vildbin bygger sedan bon i gångarna
skalbaggarna lämnar efter sig. Mångfalden är stor. I Sverige finns ca 4000 arter av
skalbaggar och närmare 300 arter av vildbin.
Tillgången till vatten i form av vattendrag och våtmarker är också mycket viktigt i
landskapet. I vattendragen lever fisk och småkryp som dagsländor och nattsländor av
olika slag. I våtmarker lever grodor och salamandrar samt en stor mängd småkryp som
dykare och trollslänoder. Från vattnet kläcks en mängd sländor av olika slag som i sin tur
är viktig föda för fåglar och fladdermöss i landskapet.

5

Exempel på några blomrika marker

T.v. Naturlig flora med bl a backtimjan och flockfibbla på sandmark vid Klitterbadet (biotopyta 89‐01). T.h.
blomrik mager vägren med käringtand och mindre blåklocka vid Hjortsberg (biotopyta 80‐02).

Oslagen blomrik gräsyta med gulmåra, skogsklöver och kråkklöver i park vid Arvidstorp (biotopyta 27).
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Kolonilotter med trädgårdsblommor vid Slätten (biotopyta 52‐02) och vall med rödklöver vid Skrea
(biotopyta 128‐07).

Slåttergräsfjäril (Maniola jurtina) i vägren (biotopyta 128‐26) och de vedlevande skalbaggarna humlebagge
(Trichius fasciatus) och allmän blombock (Stenurella melanura) i åkervädd längs den gamla banvallen.

Ängstapetserarbi (Megachile versicolor) i åkervädd (bitopyta 16‐05) och tandsandbi (Andrena denticulata)
samt flyttblomfluga (Episyrphus balteatus) i renfana (bitopyta 3‐08).
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Exempel på viktiga bomiljöer

T.v. Bara sandiga och solbelysta ytor som vid sandmarker, stigar eller grustag är viktiga bomiljöer för bl a en
lång rad av vildbin (notera bohålen). T.h. Död ved används av ett stort antal arter av vedlevande skalbaggar
vars larver utvecklas i veden. Spåren på bilden kommer troligen från föränderlig spegelbock (Phymatodes
testaceus). Hålen i veden används i sin tur av många arter av vildbin för bobygge (biotopyta 98‐01).

T.v. En gammal grov poppel vid Fajans med stora stamhåligheter är värdefull en stor mäng vedlevande
insekter samt fåglar och fladdermöss (biotopyta 94‐01). T.h. Döda trädstammar är också värdefulla för
vedinsekter samt hackspettar. På bilden syns bohål i död bok från den rödlistade mindre hackspetten vid
Falkagård (biotopyta 3‐06).

Var rädd om det som tar tid!
Generellt kan man säga att natur som tar lång tid att utveckla har särskilt höga värden.
En gräsmatta tar ett par år att anlägga och en björkskog börjar se ut som en björkskog
efter ca 40 år. Även våtmarker och dammar som kan hysa en hel del ovanliga och
intressanta arter kan skapas på några år. Däremot tar det minst 100 år att skapa en
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välutvecklad och artrik ängsflora med t.ex. svinrot, backsippor, slåttergubbar och
ängsvioler med alla de insektsarter som är beroende av ängen. En ihålig grov ek är en
mycket viktig livsmiljö för bl a en mängd vedlevande skalbaggar och lavar. För att
utveckla en sådan ek tar det minst 300 år. När arter försvinner från ett landskap på
grund av att exempelvis lämpliga ängar eller gamla ekar försvunnit tar det ännu längre
tid för vissa av dessa arter att återkomma, kanske många hundra år eller tusentals år.

Skötsel eller inte?
Mycket av naturen behöver skötsel för att miljöer och arter ska kunna finnas kvar. Detta
beror på att många är anpassade att leva i ängar och hagar som hölls öppna av
bönderna och deras kreatur. Genom slåtter och bete hölls marken mager så att en stor
mängd ängsblommor kunde trivas. Djurens tramp gjorde att det fanns gott om
sandblottor där en mängd vildbin och andra insekter kunde bo. Innan böndernas tid
hölls marker öppna av stora hjordar av vilda växtätare.
Även grova hagmarksekar behöver skötsel så att de inte växer igen av andra träd och
buskar. I annat fall skadas de och kan dö i förtid. Många arter som lever på och inuti de
gamla ekarna behöver också ljus och värme.
Våtmarkernas djur som grodor, salamandrar, snokar och trollsländor behöver solbelysta
och varma våtmarker. Även här behövs alltså röjningar för att dammar inte ska växa igen
och beskuggas.
Andra arter trivs i igenväxande buskrika marker som hasselmus och många småfåglar.
Även buskmarkerna växer så småningom igen till skog om inte röjningar görs.
Slutligen finns också en rad arter som trivs i skogar och som helst vill ha gamla skogar
med gott om gamla träd och döda trädstammar. Bara ett av många exempel är den
mindre hackspetten som vill ha orörda lövskogar.
Slutsatsen blir att det behövs en variation av olika natur allt från marker som hålls
öppna, till buskrika marker och mer orörda skogar. Nyckeln till ett artrikt landskap är
olika skötsel i olika områden.
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Generella skötselförslag
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Gallra längs stigar, gångvägar och intill hus för att ge ökad sikt och
framkomlighet.
Röj och friställ igenvuxna solitärträd. Detta är särskilt viktigt med vidkroniga ekar
eftersom de annars snabbt skadas.
Vid röjning bör man om möjligt tänka på följande:
o Se till att det kommer upp efterträdare, helst av samma trädslag, till
eventuella gamla träd på platsen.
o Spara grövre träd.
o Spara blommande träd och buskar som sälg, vide, rönn, oxel, fläder,
hagtorn, slån, apel, hägg, lönn, fågelbär och lind. Sälg och vide är särskilt
viktiga på grund av den tidiga blomningen.
o Spara träd med bohål eller andra stamhåligheter.
o Spara träd med ytor av död ved.
o Spara krokiga senvuxna träd.
o Spara död ved som torrakor, högstubbar, lågor och grenar.
o Om döda träd/grenar behöver föras bort bör de läggas på lämpliga platser
i sk faunadepåer.
o Spara tätare buskage som skydd för fåglar och andra djur.
Eventuellt hamlade (beskurna) träd bör om möjligt fortsätta att hamlas.
Skapa variation med tätare buskage, öppna gräsytor, dungar och solitärträd.
Skapa variation bland arter av träd och buskar och i ålderssammansättning.
Utgå främst från de arter som redan finns på plats. Vid plantering bör inhemska
arter i första hand användas. Undvik definitivt invasiva arter.
Avlägsna invasiva arter som jätteloka och slide.
Spara ”ostädade miljöer” för lek och/eller biologisk mångfald där det får
utvecklas buskage, död ved mm.
Vid nyanläggning av gräsytor bör man om möjligt låta bli att tillföra matjord eller
gödsel för att behålla marken mager och sandig. Detta ger betydligt artrikare
flora och fauna samtidigt som ytan kräver mindre gräsklippning.
Slå eller beta ytor med rik blomning sent (aug‐sep) med målsättning att skapa
blomrika marker. Skapa mosaik med slagna ytor och blommande partier där
slåtter sker sent efter blomningen. Röj sly för att öppna upp igenväxande ytor
med ängsvegetation.
På sandiga marker bör sandblottor upprätthållas för att skapa boplatser för bin
och steklar. Detta kan ske genom slitage från betande djur, fotgängare eller
cyklister. Om inte detta räcker kan grävning behövas.
Röj längs sydsidan vid beskuggade småvatten för att öka solexponeringen. Skapa
större vattenspegel och djupare vatten om vattnet är igenvuxet eller för grunt.
Ta inte bort lågt hängande grenar över vattendrag eftersom dessa bidrar med
skydd för fisk och samtidigt är viktiga fiskeplatser för kungsfiskare.
Låt om möjligt kullfallna träd ligga kvar i vattnet som skydd för fisk.
Informera om närnaturen genom foldrar och informationsskyltar om tex död
ved, sandmarker, blomrika marker och småvatten.
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Prioritering av åtgärder och skötsel
I Falkenberg finns det flera värdefulla naturtyper. Några miljöer som är särskilt
karakteristiska och viktiga i Falkenberg är Ätran, kustlinjen, sanddynerna och
sandmarkerna samt de kvarvarande hagmarkerna. Under nedanståend rubriker beskrivs
kort de värdefulla miljöer som finns i området och förslag till prioriteringar av åtgärder.

Naturtyper och gamla värdefulla träd.

Sandstränder, sanddyner och sandmark
Sanden, sanddynerna och kustlinjen är också identitetsskapande för Falkenberg och
viktiga för turism och rekreation. De miljöer som sanden skapar hyser dessutom en
särpräglad flora och fauna med många ovanliga arter. Närmast havet finns sandstränder
och innanför stranden ligger sanddyner. Sandhed finns kvar vid Skrea näs (88‐04) och
ytterligare rester på några andra platser. Vid ridklubbens hoppbana (67‐25) finns sandiga
hagmarker. Dessa miljöer är nödvändiga för en lång rad marklevande skalbaggar, vildbin
och andra gaddsteklar varav flera numera är ovanliga och hotade. Det starkt hotade
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havsmurarbiet finns strax söder om underökningsområdet och skulle troligen kunna
etablera sig vid Skrea näs (88‐04). Även den gamla banvallen (55‐04, 67‐08 till 10, 128‐
33) som går genom Falkenberg har rikblommande partier och gott om bar sand som är
värdefull för många insekter. Den rödlistade sexfläckiga bastardsvärmaren sågs här.
Prioritet 1. Restaurering av sandheden vid Skreanäs (88‐04) genom bränning, grävning
och borttagning av vresros. Området är en potentiell lokal för det hotade havsmurarbiet.
Åtgärder har redan påbörjats i området.
Prioritet 2. Röjning av buskar längs den gamla banvallen (55‐04, 67‐08, 67‐10).
Prioritet 2. Skapa sandblottor vid ridklubbens hoppbana (67‐25).
Inventering. Inventering av gaddsteklar och eventuellt annan sandmarksfauna samt
fjärilar vid Skreanäs (88‐04), den gamla banvallen (55‐04, 67‐08, 67‐10, 67‐13, 128‐33),
Stomma kulle (4‐13, 4‐22), Falkagård (2‐04) och Mannaberg (128‐24, 128‐66, 128‐20).

Ätran
Ätran är mycket viktig för Falkenbergs identitet, för rekreation och sportfiske.
Naturvärdena är också mycket höga genom att ån är vandringsväg för ätranlax,
havsöring, ål och havsnejonöga. Ål är akut hotad (CR) och havsnejonöga nära hotad (NT).
Ett större projekt pågår med att skapa fria vandringsvägar för fisk förbi Hertigen.
Prioritet 1. Iordningsställande av fria vandringsvägar förbi Hertigen har mycket hög
prioritet. Planering av detta har dock redan gjorts och arbete kommer förhoppningsvis
att ske den närmaste tiden.

Våtmarker och småvatten
Kusten fungerar som en ledlinje för sträckande fåglar under vår och höst. Våtmarker
som Källstorps våtmark (130‐03) är därför en värdefull rastplats för ett stort antal arter
av våtmarksfåglar. En rad ovanliga fåglar häckar även i våtmarken. Den långgrunda
kusten är en mycket viktig rastplats för en stor mängd vadare, måsfåglar och andfåglar.
Särskilt kuststräckan norr om Falkenberg är en värdefull sträcka där många fåglar både
rastar och övervintrar. På stränder med vass häckar gräshoppsångare, sävsångare och
kärrsångare (1‐02, 88‐05).
Ett större antal dagvattendammar har grävts i Falkenberg. Dessa utnyttjas av grodor,
paddor och salamandrar samt många arter av bl a dykare och trollsländor. Skyddsvärda
arter som större vattensalamandern och smådopping finns i flera småvatten och
dagvattendammar i Falkenberg (4‐12, 126‐12, 128‐28). Arterna indikerar att dammarna
har en rik och värdefull fauna. Större vattensalamander är skyddad genom EU:s
habitatdirektiv.
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Livet i våtmarker och dammar intresserar både barn och vuxna. Med kikare kan man
studera fåglar, grodor och trollsländor. Fågelskådning är en fritidsaktivitet på
frammarsch. Dessutom är dagvattendammar och våtmarker viktiga vattenrenare och
flödesutjämnare.
Prioritet 1. Fortsatt skötsel av Källstorps våtmark.
Prioritet 2. Anläggning av våtmarker vid Gustavsberg (4‐14, 4‐15).
Inventering. Inventering av Större vattensalamander och trollsländor vid Gustavsberg
(4‐13) och Backagård (129‐08).

Hagmark
Områden med ogödslade hagmarker och rik flora finns kvar på några platser. Vid
Stomma kulle (4‐22) finns ett område där det bl a växer backsippa och ängsvädd. Vid
Mannaberg finns ett större mosaiklandskap där delar fortfarande har en rik ängsflora
med darrgräs, brudbröd, svinrot mm samt ängssvampar (128‐16, 128‐19, 128‐20, 128‐
23, 128‐24). Dessutom är fågelfaunan rik med sångare. Under våren ses ofta den
ovanliga ringtrasten rast på väg upp till fjällen.
Hagmarker bidrar till att skapa inbjudande och vackra landskap. De nämnda områdena
ligger höglänt med fin utsikt och i uppskattade promenadområden.
Prioritet 1. Fortsatt bete av hagmarker vid Mannaberg (128‐23, 128‐19, 128‐20, 128‐16,
128‐24, Stomma kulle (4‐22) och vid Ridhuset (67‐24).
Prioritet 1. Betesuppehåll under sommaren så att blomning kan utvecklas vid Stomma
kulle (4‐22).
Prioritet 1. Sen slåtter och bortförsel av gräs i blomrika ytor vid Bollstenen (16‐05),
Falkagård (2‐04) och Skrea strand (87‐02).
Prioritet 2. Indelning i betesfållor för att kunna ha betesuppehåll i delar av område 128‐
19 och 128‐20 så att blomning kan utvecklas.

Buskrika marker
I Falkenberg finns hasselmus inom ett område (3‐09 och 2‐02). Arten är skyddad genom
EU:s habitatdirektiv. Den behöver buskrika marker gärna med mycket björnbär och
hallon. Två andra tänkbara områden där arten skulle kunna finnas är 4‐11 och 126‐01.
Buskrika marker utnyttjas av en mängd småfåglar, särskilt under flyttningen vår och
höst.
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Inventering. Inventering av hasselmus vid Gustavsberg (4‐11).

Grova träd
På några platser finns grova ekar, almar och askar (fig. 11). Särskilt värdefulla är dessa
träd när de får stamhåligheter där en stor mängd arter av skalbaggar, blomflugor och
harkrankar kan bo. Här häckar även fåglar som kattuggla och fladdermöss söker skydd.
Längs Ätran växer gott om gamla klibbalar. Dessa är inte så grova men många har
stamhåligheter. Även dessa kan vara värdefulla för vedlevande insekter och lavar som
gynnas av den fuktiga luften vid vattnet.
Gamla träd har karaktär, de stämmer till eftertanke och bidrar till att skapa tilltalande
landskap.
Prioritet 1. Strategi för att ta hand om gamla biologisk värdefulla träd och död ved.
Prioritet 2. Skapa faunadepåer på lämpliga platser.

Vägrenar
Rikt blommande vägrenar som är värdefulla för många örter och fjärilar finns på flera
ställen. Ofta finns även bar sandig jord i skärningar och vägrenar där insekter kan bygga
bo. Detta gör dessa miljöer särskilt viktiga för en rad vildbin bl a det rödlistade
väddsandbiet som hittades på två platser (4‐17, 128‐26).
Prioritet 1. Slå vägrenar med högre naturvärden sent.

Tallskog
Centralt ligger ett område där tall har planterats på de öppna sandmarker som tidigare
funnits här (exempelvis 67‐11 till 15 och 67‐31). I biotopyta 67‐31 växer den rölistade
orkidén knärot samt den ovanliga linnean. Välanvända motionsslingor och ridstigar finns
i områdena. Sandiga solbelysta gläntor är mycket värdefulla för många ovanligare
insekter (67‐13).
Prioritet 1. Öppna upp gläntor för att skapa sandiga och solexponerade mosaiker med
rikare insektsliv.
Inventering. Noggrannare inventering av knärot.

Lövskog, sumpskog och bäckmiljöer
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Områden med lövskog finns längs Gruebäcken (45‐01) och Kvicksandsbäcken (67‐16).
Björksumpskog finns vid Falkenbergsmosssen (2‐01). I dessa miljöer uppstår tämligen
snabbt döda träd till gagn för insekter och fåglar. Fågellivet är rikt och den rödlistade
mindre hackspetten häckar i flera av lövområdena. Stigar visar att människor
regelbundet är i områdena som kan upplevas som lummiga oaser.
Flera områden domineras även av ekskog och bokskog med inslag av äldre träd. Dessa
finns främst vid Falkagård samt söder om Ätran (54‐01). Gång‐ och cykelvägar passerar
genom områdena och mycket folk rör sig genom områdena
Prioritet 1. Lämna lämpliga områden för fri utveckling. Håll öppet stigar så att områden
är tillgängliga.

Ruderatmark
Ruderatmark är värdefull för ett stort antal konkurrenssvaga arter varav många
rödlistade och hotade växter som ädelmynta, riddarsporre och kavelhirs (1‐01). Även
många fåglar trivs i det öppna landskapet som sånglärka. Småtärna är en art som ofta
häckar i kolonier på öppen mark och som bl a har häckat i område 1‐01.
Även i område 1‐01 finns vägar som en hel del folk tar sig ut på.
Prioritet 1. Åtgärder för att småtärna ska lyckas med häckningar.
Prioritet 2. Grävning/schaktning/harvning för att skapa områden med bar jord där
hotade ruderatväxter kan växa.
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Skötselplaner
Förklaringar
Under beskrivningarna av biotopytorna används några begrepp och förkortningar som
förklaras nedan.
Naturvärdesklassning av biotopytor har gjorts i en femgradig skala (se bilaga 2) och
bedömning av utvecklingspotential för naturvärden har gjorts.
Vid inventeringen har en tregradig skala använts för att ge en uppfattning om arters
förekomst eller om förekomsten av viktiga strukturer; 1 = enstaka/sporadisk, 2 =
tämligen vanlig/tämligen spridd, 3 = mycket vanlig/mycket spridd. I de fall siffra saknas
innebär det att förekomsten inte är bedömd.
Under rubriken Intressantare arter används några förkortningar. NT, VU, EN eller CR
förekommer vilket står för olika rödlistekategorier (se faktarutan nedan). Om det står EU
innebär att arten är upptagen i EU:s fågeldirektiv eller habitatdirektiv.
Årtal efter artnamnet innebär att uppgiften är hämtad från ArtDatabankens utdrag eller
från Artportalen. Uppgifterna är senare än 1985. Årtalet anger vilket år arten senast är
observerad. Om uppgifterna är lämnade av föreningar visas detta genom förkortningar.
(FOF = Falkenbergs Ornitologiska Förening, FNF = Falkenbergs Naturskyddsförening, HBF
= Hallands Botaniska Förening). Då uppgifterna kommer från tidigare inventering från
området anges det med förkortningen ref samt årtal för referensens. Då varken årtal
eller föreningsförkortningar finns har arten observerats vid inventeringen 2011.
Under skötselplan står ja eller nej vilket anger om biotopytan finns upptagen i rapporten
”Tätortsnära natur i Falkenberg, Skötselplaner, 2011”. Ibland står Vivab (Vatten & Miljö i
Väst AB). Detta gäller dagvattendammar och anger att de ansvarar för skötslen av dessa
och har en enkel skötselplan för dammarna.

Rödlistade arter
Rödlistekategorierna är ett internationellt system som utarbetats för att bedöma risken
för arters utdöende. Arter som är hotade eller nära hotade upptecknas på den så kallade
rödlistan. En nationell rödlista har utarbetats och är nyligen uppdaterad (Gärdenfors
2005). Det finns även en global rödlista som tar upp arter vilka hotas av global utrotning.
Några av rödlistekategorierna är följande.
CR Akut hotad Critically Endangered. När arten löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd
inom en mycket nära framtid.
EN Starkt hotad Endangered. När arten löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en
nära framtid.
VU Sårbar Vulnerable. När arten löper risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv.
NT Missgynnad Near Threatened. När arten inte uppfyller något av ovanstående kriterier men är
nära kriterierna för sårbar.
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Biotopyta 1‐01, Lövstavik

Beskrivning
Area: 63 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Igenväxningsmark, utfyllnad, ruderatmark
Värdebeskrivning: Stort öppet utfyllnadsområde som domineras av bergrör och med ett flertal
rödlistade växter som behöver ruderatmark. Även intressant fågelfauna samt förutsättningar för
intressant insektsfauna som behöver ruderatmark.
Potential: Hög på kort sikt.
Trädskikt: Björk, pil, sälg
Buskskikt: Vresros 1, fläder 1, vide 1
Fältskikt: Bergrör 3, praktkungsljus, alsikeklöver, renfana, brännässla, sandvita, åkertistel,
sommargyllen, baldersbrå, käringtand, nattljus, vägtistel, vildmorot, rosendunört, röllika
Intressantare arter: Kavelhirs NT (2010), riddarsporre NT (2004), åkerrättika NT (2001),
ädelmynta EN (2005), ekorrkorn, småtärna VU (FOF), sånglärka NT (2009), stenskvätta, hämpling
VU, kärrsångare, törnsångare, gräshoppsångare NT (2010), rapphöna NT (2009), backsvala (bo)
NT 2009, silltrut NT (2009), kornknarr NT (2007), rosenfink VU (2005)
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Värdefulla strukturer: Blomrik vägren, jordupplag, ruderatmark, bangård, buskage
Hot: Igenväxning av bergrör, några ex av jätteloka (NNV om småbåtshamnen och ca 40 m från
landsvägen) och vresros
Övrigt: Projekt med område som har iordningställts för häckning av småtärna, ingen häckning
verkade ske 2011.
Referenser: ArtDatabanken, Hallands Botaniska Förening, Falkenbergs Ornitologiska Förening
FOF

Bevarandemål
Större ytor med ruderatmark förekommer. De rödlistade ruderatväxter som har påträffats i
området förekommer med livskraftiga populationer. Småtärna häckar. Buskage finns i delar av
området där fåglar som hämpling, gräshoppsångare, törnsångare, rosenfink m fl trivs och som ger
skydd åt rapphöna. Även hög gräs och örtvegetation där kornknarr trivs förekommer. Som mål
föreslås att 20 % av området får vara någon form av ruderatmark medan övriga delar är
omväxlande busk‐ och gräsmarker.

Engångsåtgärder
Tre områden med öppna jordytor på vardera ca 1000 m2 skapas genom
schaktning/grävning/harvning i samråd med Hallands Botaniska Förening. Småtärnelokalen ses
över och eventuella förbättringar görs i samråd med Falkenbergs ornitologiska Förening.
Jättelokan bör snarast avlägsnas. Spara täta buskage som är värdefulla för småfåglar.

Underhållsåtgärder
Störning sker i de öppnade ytorna med några års mellan rum så att jordytorna inte växer igen.
Eventuellt kan bränning provas i delar av området.

Uppföljning
Inventering av sällsynta ruderatväxter görs i området. Inventering av insekter. Årlig uppföljning
görs av småtärnelokalen.
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Biotopyta 2‐01, Falkenbergs mosse

Beskrivning
Area: 26 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Lövsumpskog, blandsumpskog
Värdebeskrivning: Tämligen ung sumpskog som domineras av björk men där mängden död ved
har blivit stor vilket ger bra förutsättningar för vedinsekter, hackspettar och andra fåglar.
Vattensamlingar ger bra miljö för amfibier. I väster finns en mosse som domineras av tall och där
nattskärra häckar.
Potential: Hög på lång sikt.
Trädskikt: Björk 3, tall 2, klibbal 2, ek 1
Buskskikt: Rönn
Fältskikt: Vitsippa 2, blåtåtel, revlummer, blåbär, kruståtel, kråkris, lingon, odon, vattenblink
(diket)
Intressantare arter: Mindre hackspett NT (ref 2005), nattskärra NT (2009), skvattram (stort
bestånd, HBF), mindre vattensalamander (ref 2005), vanlig groda (ref 2005).
Värdefulla strukturer: Död ved 3, diken med vatten, torvgravar
Övrigt: Torvgravar i området, torvtäkt har skett, stigar. Enligt ref. 1999 bör området skötas som
rekreationsområde främst med inriktning på flora och fauna.
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Referenser: Sumpskogsinventeringen, Inventering av 24 dagvattendammar och våtmarker i
Falkenberg 2005, ArtDatabanken, Hallands Botaniska Förening HBF, Naturvärden och
naturvårdsråd i områden tillhörande Falkenbergs kommun 1999.

Bevarandemål
Lövsumpskog med gott om död ved i den östra delen. Mindre hackspett häckar. Vattensamlingar
förekommer i den östra delen där grodor och mindre vattensalamander leker.
I väster växer tallsumpskog och blandsumpskog med gott om död ved. Mosaik av öppnare eller
glesare områden förekommer där nattskärra häckar.

Engångsåtgärder
Öppna upp alternativt glesa ut på 3‐4 områden med ytor på ca 50 x 50 m i den västra delen med
tallmosse. Öppna upp runt befintliga öppnare ytor. Röj i första hand yngre träd och buskar och
spara de grövre träden.
Det är ingen nackdel om vattennivån i diket höjs så att mer vatten hålls kvar i den östra delen
med björksumpskog.

Underhållsåtgärder
Fri utveckling i den östra lövsumpskogen. Vid behov röjning för att hålla öppet ytor i den västra
delen.

Uppföljning
Inventera nattskärra.
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Biotopyta 2‐02, Falkenbergs mosse

Beskrivning
Area: 3,7 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: Blandlövskog
Värdebeskrivning: Fuktig blandlövskog med rikt fågelliv och hasselmus i öppnare buskrika
miljöer.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Björk 3, asp 2, ek 1, rönn
Buskskikt: Brakved, rönn
Fältskikt: Vitsippa, ekorrbär, getrams, blekbalsamin
Intressantare arter: Hasselmus EU (2011), härmsångare
Värdefulla strukturer: Ledningsgata, blommande träd och buskar
Övrigt: Stig, väg. Enligt ref. 1999 bör området skötas som rekreationsområde främst med
inriktning på flora och fauna.
Referenser: Artportalen, Naturvärden och naturvårdsråd i områden tillhörande Falkenbergs
kommun 1999.

Bevarandemål
Blandlövskog med gott om gamla träd och död ved i den norra delen av området. Lämpliga
miljöer med buskar finnsför hasselmus i ledningsgatan samt i den östra delen av området väster
om stigen.

Engångsåtgärder
Avverkning av träd väster om stigen längs en ca 100 meter lång sträcka (mellan stigen och
kraftledningsgatan så att ett halvöppet buskrikt område bildas). I övrigt fri utveckling.

Underhållsåtgärder
Återkommande röjningar i det avverkade området. Hela ledningsgatan bör inte röjas på en gång.
Röjningen bör ske i minst tre etapper med tre års mellanrum mellan röjningarna. Ett annat
alternativ är att röja på ca 75 cm höjd. Röjningar görs sent på hösten då hasselmössen lämnat
bona.

Uppföljning
Inventering av hasselmus vart fjärde år.
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Biotopyta 2‐03, Falkagård

Beskrivning
Area: 0,2 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Ädellövskog
Värdebeskrivning: Skogsbryn med senvuxna gamla ekar.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Ek 3
Buskskikt: Rönn, hallon
Fältskikt: Liljekonvalj
Värdefulla strukturer: Senvuxen ek
Hot: Igenväxning
Övrigt: Stig, stenmur. Enligt ref. 1999 bör området skötas som rekreationsområde främst med
inriktning på flora och fauna.
Referenser: Naturvärden och naturvårdsråd i områden tillhörande Falkenbergs kommun 1999.

Bevarandemål
Område med gamla ekar som står
öppet.

Engångsåtgärder
Röj och öppna upp runt de gamla
senvuxna ekarna.

Underhållsåtgärder
Återkommande röjningar för att hålla
öppet.
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Biotopyta 2‐04, Falkagård

Beskrivning
Area: 0,8 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: Hagmarksrest, buskmark
Värdebeskrivning: Rikblommande hagmarksrest och buskrika marker i kraftledningsgata. Lämplig
hasselmusbiotop samt värdefull miljö för gaddsteklar och fjärilar.
Potential: Hög på kort sikt
Trädskikt: Rönn, björk
Buskskikt: Hagtorn, nypon, hallon
Fältskikt: Alsikeklöver, röllika, johannesört, kråkklöver, vitklöver, blåmunkar, renfana
Intressantare arter: Åkervädd 2, bockrot 2, slåttergräsfjäril, vitfläckig guldvinge
Värdefulla strukturer: Grusväg, kraftledningsgata, rikblommigt (örter, buskar, träd), buskage
Hot: Igenväxning
Övrigt: Promenad‐/cykelväg. Enligt ref. 1999 bör området skötas som rekreationsområde främst
med inriktning på flora och fauna.
Referenser: Naturvärden och naturvårdsråd i områden tillhörande Falkenbergs kommun 1999.

Bevarandemål
Blomrikt och örtrikt område med rikt insektsliv med fjärilar och vildbin omväxlande med täta
buskar som är lämpliga för hasselmus. Åkervädd och bockrot förekommer rikligt. Buskage täcker
ca 20 % av ytan i ungefär nuvarande omfattning.

Engångsåtgärder
Om möjligt grävning av två sandblottor om vardera ca 25 m2.
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Underhållsåtgärder
Sen slåtter efter den 30 augusti och bortförsel av det slagna gräset efter att det legat några
dagar. Hallonsnår sparas vid slåttern om de inte täcker mer än 15 % av området yta. Om
buskarna breder ut sig så att de täcker mer än 25 % av området görs röjning.

Uppföljning
Inventering av hasselmus vart fjärde år. Inventering av gaddsteklar och fjärilar.
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Biotopyta 2‐05, Falkagård

Beskrivning
Area: 0,9 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: Buskmark, gräsyta
Värdebeskrivning: Igenväxningsmark med mycket björnbär där hasselmus bygger bo. Mycket
lämplig miljö för arten.
Buskskikt: Björnbär 3
Fältskikt: Renfana, gulmåra, liten blåklocka (vid ställverket)
Intressantare arter: Hasselmus EU (2011)
Värdefulla strukturer: Täta buskage, rikblommande på hösten, gott om bär
Övrigt: Stigar. Enligt ref. 1999 bör området skötas som rekreationsområde främst med inriktning
på flora och fauna.
Referenser: Naturvärden och naturvårdsråd i områden tillhörande Falkenbergs kommun 1999,
Artportalen

Bevarandemål
Hela den norra delen av området är bevuxet med björnbär. Gott om hasselmus förekommer.

Engångsåtgärder
Inga åtgärder behövs.

Underhållsåtgärder
Avverka träd som växer upp i området.

Uppföljning
Inventering av hasselmus vart fjärde år.
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Biotopyta 3‐01, Falkagård

Beskrivning
Area: 3,3 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Ädellövskog
Värdebeskrivning: Större område med ädellöv som delvis består av ekkrattskog med senvuxen
gammal ek. I norr växer yngre bok. Brand har skett i en del av området där det växer gott om
blåbär.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Ek 3, bok (norra delen)
Buskskikt: Rönn, en 1
Fältskikt: Blåbär, kruståtel, liljekonvalj, ängskovall
Intressantare arter: ‐
Värdefulla strukturer: Senvuxen ek 2, stenmur, död ved, markbrand
Övrigt: Stigar och grillplats. Delar av området har brunnit varvid mer öppen ekkrattskog bildats.
Enligt Grön skogsbruksplan är huvuddelen målklassen NS (Naturvårdsmål‐skötsel).
Referenser: Grön skogsbruksplan
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Bevarandemål
Området domineras till minst 90 % av ädellövträd. Det finns rikligt med gamla senvuxna träd,
hålträd och både stående och liggande döda trädstammar. Det finns ett rikt fågelliv med bl a
mindre hackspett.

Engångsåtgärder
Se över stigar och röjning av buskskikt längs en 10 meters remsa på båda sidor av stigen. Friställ
äldre ekar i brynmiljöer. Vid röjningar bör eventuella blommande träd och buskar sparas.

Underhållsåtgärder
Röjning vid behov längs stig. I övrigt fri utveckling.
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Biotopyta 3‐02, Falkagård

Beskrivning
Area: 2,3 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Ädellövskog
Värdebeskrivning: Större område med ädellövskog med ek och bok i norra delen. Bra
förutsättningar för rikt fågelliv. Andelen björk ökar i södra delen.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Bok 2, ek 2, björk 2, asp 2, alm 1, fågelbär
Buskskikt: Kaprifol 2, rönn 2
Fältskikt: Blekbalsamin
Intressantare arter: Alm VU
Värdefulla strukturer: Senvuxen ek 1, torraka av ek, tätt buskskikt, blommande träd och buskar
Övrigt: Stig. Enligt Grön skogsbruksplan PF (Produktionsmål‐förstärkt naturhänsyn – 20 %
naturvård).
Referenser: Grön skogsbruksplan

Bevarandemål
Området domineras till minst 90 % av ädellövträd. Ädellövträd växer kontinuerligt från den norra
delen vidare söderut till område 3‐06 där bok dominerar. Det finns rikligt med grova träd, hålträd
och döda trädstammar både stående och liggande. Även utvecklat buskskikt förekommer. Rikt
fågelliv med bl a mindre hackspett.
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Engångsåtgärder
Avverka björk i södra delen samt två tredjedelar av aspen på 1,5 meters höjd för att hindra
uppslag. Avverkning kan med fördel göras i etapper. Spara all bok, ek, fågelbär och alm. Spara
även större rönn vars blomning och bär är värdefulla. Lämna buskskikt som är värdefullt för
fågellivet. Spara all död ved. Skapa även ett tiotal högstubbar av björk.
Frihugg ekar i kanterna och skapa brynmiljöer.

Underhållsåtgärder
Vid behov görs röjning av björk‐ och rönnsly för att gynna uppkomsten av ädellövträd.
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Biotopyta 3‐06, Falkagård

Beskrivning
Area: 2,6 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: Ädellövskog
Värdebeskrivning: Äldre ädellövskog med bok och ek och förekomst av bl a mindre hackspett och
andra hålhäckande fåglar.
Potential: Hög på kort sikt
Trädskikt: Bok 3, ek 2, klibbal 1, ask 1, fågelbär
Buskskikt: Bok 2, ask
Fältskikt: Blekbalsamin, ekorrbär, getrams
Intressantare arter: Mindre hackspett, rödstjärt, entita, ask VU
Värdefulla strukturer: Grov låga, grov högstubbe, grövre ekar (hagmarksekar), bohål (mindre
hackspett), grövre klibbal, hålträd
Hot: Igenväxning av grov ek, avverkning av två grova ekar i SO
Övrigt: Stigar. Enligt Grön Skogsbruksplan PF (Produktionsmål‐
förstärkt naturhänsyn – naturvård 30 %). SÖ delen med grova
ekar NS (Naturvård skötsel).
Referenser: Grön skogsbruksplan

Bevarandemål
Området domineras till minst 90 % av ädellövträd. Det finns
rikligt med grova träd, hålträd och döda trädstammar både
stående och liggande. Rikt fågelliv med bl a häckande mindre
hackspett och entita.
Minst sex hagmarksekar finns i södra delen som står såpass
öppet att de får utrymme att utvecklas vidare.
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Engångsåtgärder
Röj runt hagmarksekarna (6 stycken) i den södra delen av området. Träd inom fem meter från
ekarnas trädkronor bör avverkas om det inte är andra värdefulla ekar. Även buskar bör röjas runt
stammarna så att dessa står öppet.

Underhållsåtgärder
Vid behov görs röjning hagmarksekarna. I övrigt fri utveckling i området.
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Biotopyta 4‐02, Solhaga

Beskrivning
Area: 3,7 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Blandlövskog
Värdebeskrivning: Större område med blandlövskog som domineras av ek.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Ek 3, björk 2, tall 2, ask, asp
Buskskikt: Björnbär, kaprifol
Fältskikt: Nysört, ekorrbär, getrams, ängskovall, liljekonvalj, blekbalsamin
Intressantare arter: Liten blåklocka 1, ask VU
Värdefulla strukturer: Viss blomrikedom (örter och buskar)
Övrigt: Grusväg, friluftsteater. Enligt Grön skogsbruksplan NS (Naturvård‐skötsel) i östra halvan
och PF (Produktion‐förstärkt naturhänsyn – naturvård 50 %) i västra halvan.
Referenser: Grön skogsbruksplan
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Bevarandemål
Området domineras till minst 70 % av ädellövträd. Det finns rikligt med grova träd, hålträd och
döda trädstammar både stående och liggande. Partier med buskvegetation av bl a björnbär
förekommer. Rikt fågelliv med hålhäckande fåglar.
Mosaik med ca fem öppna gräsytor om vardera ca 500 m2 finns i området. Ängsblommor som
liten blåklocka m fl samt rikt insektsliv finns i de öppna ytorna.

Engångsåtgärder
Gallra ut minst två tredjedelar av björken i området för att gynna ek. Öppna upp i kanterna av de
öppna ytorna genom att avverka björk och asp samt röja bort sly. Asp och aspsly som avverkas
kapas på 1,5 meters höjd för att undvika uppslag. Om möjligt friställ grövre ekar i brynmiljöer.

Underhållsåtgärder
Vid behov görs röjningar i de öppna gläntorna. Sen slåtter efter den 15 augusti sker i de öppna
gräsytorna. Det avslagna gräset samlas ihop och förs bort.
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Biotopyta 4‐03, Solhaga

Beskrivning
Area: 0,7 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Vägren
Värdebeskrivning: Blomrik vägren med gott om ängsväxter och som är värdefull för vildbin och
fjärilar.
Fältskikt: Johannesört, renfana, röllika, gullris
Intressantare arter: Bockrot 3, åkervädd 2,
liten blåklocka 3, slåttergräsfjäril
Värdefulla strukturer: Blomrikedom
Hävd: Vägslåtter
Hot: Tidig slåtter

Bevarandemål
Rik blomning av arter som bockrot, åkervädd
och liten blåklocka längs hela sträckan.

Engångsåtgärder
Inga åtgärder behövs.

Underhållsåtgärder
Sen slåtter efter den 30 augusti. Slagen
vegetation bör föras bort.
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Biotopyta 4‐06, Gustavsberg

Beskrivning
Area: 2,0 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Ädellövskog
Värdebeskrivning: Tämligen stort område med ekskog som är värdefull för bland annat fåglar.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Ek 3
Värdefulla strukturer: Tämligen grov ek
Förslag: Röj bort eventuell björk till förmån för ek. Röj fram grövre ek i brynmiljöerna.

Bevarandemål
Området domineras till minst 90 % av ädellövträd. Det finns rikligt med grova träd, hålträd och
döda trädstammar både stående och liggande. I brynmiljöerna finns grova hagmarksekar. Rikt
fågelliv med hålhäckande fåglar.

Engångsåtgärder
Eventuell björk avverkas. Friställ om möjligt grövre ekar i kanterna. I brynmiljöerna kan även
klenare ek avverkas om för att gynna utvecklingen av grövre ekar.

Underhållsåtgärder
Vid behov röjning i brynmiljöerna.
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Biotopyta 4‐11, Gustavsberg

Beskrivning
Area: 2,9 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Buskmark, högörtvegetation, lövträd
Värdebeskrivning: Snårig mark med gott om blommande träd och buskar samt död ved. Bra
förutsättningar för fåglar, hasselmus och vedinsekter samt blombesökande insekter.
Potential: Tämligen hög på lång sikt
Trädskikt: Alm, björk, fågelbär, ek, poppel, sälg, lönn, tysklönn
Buskskikt: Fläder 2, druvfläder, rönn, fågelbär, björnbär, nypon, hassel
Fältskikt: Brännässla 3, åkertistel, bergrör, blekbalsamin, hundkäx, vass
Intressantare arter: Näktergal (FOF), alm VU
Värdefulla strukturer: Döda almar, jätteträd, blomrikedom (örter, buskar och träd)
Hot: Almsjuka
Övrigt:‐
Referenser: Trädportalen, Falkenbergs Ornitologiska Förening (FOF)
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Bevarandemål
Fågel‐ och insektsrikt område som är halvöppet med flerskiktad vegetation av grova träd, rik
buskvegetation och undervegetation av bl a hallon och björnbär. Gott om blommande träd och
buskar av sälg, rönn, fågelbär, lönn, fläder, björnbär och hallon. Det finns gott om grov död ved i
området. Hagmarksekar finns i området. Bra förutsättningar finns för hasselmus.

Engångsåtgärder
Björk och klenare tysklönn avverkas till förmån för blommande träd och buskar samt grövre ek.
Anläggning av stig genom området.

Underhållsåtgärder
Vid behov sker röjning för att hålla området halvöppet och gynna blommande träd och buskar. I
området kan trädstammar och grova grenar läggas som sk faunadepå.

Uppföljning
Inventering av hasselmus.
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Biotopyta 4‐12, Gustavsberg

Beskrivning
Area: 1,2 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: Våtmark
Värdebeskrivning: Vegetationsrik damm som omges av lövsnår. Rikt fågelliv och mycket
trollsländor. Troligen gott om amfibier. Bra förutsättning för större vattensalamander.
Trädskikt: Klibbal, björk, fågelbär, sälg
Buskskikt: ‐
Fältskikt: Vass 3
Intressantare arter: Smådopping (FOF), brun kärrhök (FOF), näktergal (FOF), sothöna (häckande),
rörhöna (FOF), trollsländor (rikligt)
Värdefulla strukturer: Rik vattenvegetation, blommande träd
Övrigt: Närhet till snåriga lövområden i norr och fuktiga öppna områden i söder ger bra
förutsättning för amfibier. Dammen har uppstått i ett gammalt grustag.
Referenser: Falkenbergs Ornitologiska Förening FOF

Bevarandemål
Fisktom våtmark som är rik på insekter, fåglar och amfibier. Våtmarksvegetationen är rik och
består av övervattens‐, flytblads‐ och
undervattensväxter i ungefär lika proportioner.

Engångsåtgärder
Inga åtgärder.

Underhållsåtgärder
Inga åtgärder. På lång sikt kan åtgärder behövas
för att hindra igenväxning. Det är viktigt att inte
fisk släpps ut i dammen.

Uppföljning
Inventering av större vattensalamander och
trollsländor samt fladdermöss.
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Biotopyta 4‐13, Gustavsberg

Beskrivning
Area: 0,6 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: Sandmark
Värdebeskrivning: Sandig sydvästvänd sluttning med gott om blommor samt sandig stig med
värdefulla bomiljöer för gaddsteklar.
Potential: Hög på kort sikt
Trädskikt: Fågelbär, ek, oxel, apel, päron
Buskskikt: Rönn 1
Fältskikt: Johannesört, kärleksört, röllika, gråfibbla, blåmunkar, fetknopp, gullris
Intressantare arter: Liten blåklocka, rotfibbla
Värdefulla strukturer: Sandblottor, grustag, stig, bohål, sydvästvänd sluttning, blommande örter
och träd
Hot: Igenväxning av bergrör
Övrigt: Gammalt grustag.

Bevarandemål
Rikblommande solexponerad sluttning med gott om bara sandblottor och vildbin. Lämplig andel
vegetationsfria ytor är ca 10 %. Minst tio sälgar finns i eller i anslutning av området, dock inte så
att sluttningen beskuggas.

Engångsåtgärder
Harvning eller grävning i området för att skapa mer bara sandblottor. Tillför död ved i form av
grövre trädstammar och grenar som ligger solexponerat på minst tre platser i sluttningen.
Plantering av sälg så att minst tio sälgar finns i eller i anslutning till området.
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Underhållsåtgärder
Återkommande harvning alternativt grävning för att hålla öppet tillräckligt mycket bar sandig
mark. Vårbränning före den 15 april kan också vara ett sätt att få bort död fjolårsvegetation. Röj
eventuellt sly som växer upp och hotar beskugga sluttningen. Spara blommande träd och buskar.
Ytor med bergrör slås av med snöre vid marken några gånger under säsongen för att bekämpa
den.
Slitage genom gång‐ och cykling på stigen är värdefull. Slåtter längs stigen så att den är lätt att gå
på. Sen slåtter efter 30 augusti av övriga ytor med gräs längs den övre nordöstra kanten. Slaget
gräs samlas ihop och förs bort.

Uppföljning
Inventering av gaddsteklar.
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Biotopyta 4‐14, Gustavsberg

Beskrivning
Area: 3,4 ha
Naturvärde: Klass 4,naturvärden
Naturtyp: Gräsmark, högörtvegetation
Värdebeskrivning: Ohävdad betesmark med blöt sänka som är värdefull för amfibier.
Potential: Hög på kort sikt
Intressantare arter: ‐
Värdefulla strukturer: Fuktig sänka

Bevarandemål
Fisktom våtmark med rik våtmarksvegetation samt rik fauna av trollsländor och amfibier.

Engångsåtgärder
Undersök möjligheterna att anlägga våtmark. Därefter projektering och anläggning.

Underhållsåtgärder
Våtmarken bör anläggas så att den kan torrläggas för underhåll.

Uppföljning
Inventering av trollsländor och amfibier.
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Biotopyta 4‐16 och 4‐17, Gustavsberg
Beskrivning
Area: 0,3 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Vägren
Värdebeskrivning: Blomrik vägren
med det rödlistade väddsandbiet.
Fältskikt: Renfana, kråkvicker,
johannesört
Intressantare arter: Väddsandbi NT 1
hona, åkervädd 2, liten blåklocka
Värdefulla strukturer: Blomrikedom
Hävd: Vägslåtter
Hot: Tidig slåtter

Bevarandemål
Rik blomning av arter som åkervädd,
liten blåklocka och renfana längs hela
sträckan. Väddsandbi förekommer.

Engångsåtgärder
Inga åtgärder behövs.

Underhållsåtgärder
Sen slåtter efter den 30 augusti. Slagen
vegetation bör föras bort.
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Biotopyta 16‐05, Västra gärdet

Beskrivning
Area: 0,7 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Hagmarksrest
Värdebeskrivning: Blomrik gräsyta som är värdefull för vildbin och fjärilar.
Potential: Hög på kort sikt
Trädskikt: Oxel 2, apel
Buskskikt: Syren, häckspirea
Fältskikt: Röllika 2, renfana 2, johannesört, bergrör
Intressantare arter: Åkervädd 3, liten blåklocka 3, sandvita 2, blåmunkar 2, slåttergräsfjäril,
ängstapetserarbi
Värdefulla strukturer: Sandig stig, bohål, blomrikedom (örter, buskar och träd)
Hot: Igenväxning av bergrör
Övrigt: Stig.

Bevarandemål
Blomrikt och örtrikt område rikt på fjärilar och vildbin. Åkervädd, sandvita, liten blåklocka och
renfana förekommer rikligt över hela området. Blommande träd och buskar förekommer rikligt.
Minst fem sälgar finns i eller i anslutning till området. Områden med bar sandig jord förekommer.

Engångsåtgärder
Grävning eller harvning av ca fyra ytor om ca 100 m2 vardera. Plantera sälgar.

Underhållsåtgärder
Sen slåtter efter den 30 augusti och bortförsel av det slagna gräset efter att det legat några
dagar. Slåtter med röjsnöre i ytor där bergrör dominerar ett par gånger under juni‐juli.
Slitage genom att många går eller cyklar på stigen är värdefullt. Om möjligt anlägg ytterligare
stigar.
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Återkommande grävning, krattning eller harvning i de tidigare bearbetade ytorna då
vegetationen täcker ca 90 % av ytorna.

Upppföljning
Inventering av gaddsteklar och fjärilar.
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Biotopyta 40‐01, Fajans norr om Ätran

Beskrivning
Area: 2,7 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: Blandlövskog, park
Värdebeskrivning: Äldre lövträd längs Ätran varav flera har stamhåligheter som är viktiga för
vedlevande skalbaggar och andra insekter. Förutsättningar för rikt fågelliv.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Klibbal 3, ask 2, björk 2, asp 2, tysklönn 2, ek, bok, lönn
Buskskikt: Hägg, alm
Fältskikt: Kirskål, harkål, flädervänderot
Intressantare arter: Murgröna, ask VU, alm VU
Värdefulla strukturer: Jätteträd, grövre klibbal, hålträd, torraka, blommande träd, buskar och
örter
Hävd: Parkskötsel
Hot: Askskottsjuka
Referenser: Falkenbergs naturvårdsplan (17. Ätrans dalgång), Trädportalen

Bevarandemål
Delvis parkliknande och delvis mer vildvuxet område. I området finns gamla grova träd av klibbal,
ask, ek och bok. Många av träden har stamhåligheter. Det finns också död ved i form av grövre
trädstammar som står eller ligger i området. Gott om blommande örter som exempelvis kirskål.

Engångsåtgärder
Inga föreslagna.
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Underhållsåtgärder
Gamla träd som utgör risk bör om möjligt beskäras på grenar eller topphuggas istället för att
avverkas. Död ved bör lämnas i möjligaste mån alternativt föras till lämplig plats i området.
Röjning sker runt grova ekar så att dessa står solexponerat och så att de kan utvecklas. Håll även
öppet runt andra grova träd så att deras stammar blir synliga. Röjning för att behålla mosaik av
öppna ytor och buskage. Slåtter görs av öppna gräsytor samt längs väg.
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Biotopyta 40‐03, Fajans norr om Ätran

Beskrivning
Area: 0,3 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Ädellövträd
Värdebeskrivning Ett flertal gamla och grova lindar.
Potential: Hög på kort sikt
Trädskikt Lind 3
Fältskikt: Kirskål
Värdefulla strukturer: Grov lind, död ved, hålträd 1, blommande träd och örter
Hävd: Parkskötsel
Förslag: Gallring av träd längs den norra sidan av vägen av sådana träd som konkurrerar om
utrymmet med lindarna. Eventuell avlastningsbeskärning av lindarna.
Referenser: Falkenbergs naturvårdsplan (17. Ätrans dalgång), Trädportalen

Bevarandemål
Trädrad med gamla grova lindar. Gott om blommande örter som exempelvis kirskål.

Engångsåtgärder
Gallring av träd längs den norra sidan av vägen av sådana träd som konkurrerar om utrymmet
med lindarna.

Underhållsåtgärder
Vid risk för fläkning bör träden avlastningsbeskäras. Detta bör göras av kunnig arborist. Slåtter
längs gång‐/cykelväg. Sen slåtter/röjning efter 15 augusti mellan lindarna.
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Biotopyta 40‐10, vid Hertingens kraftverk

Beskrivning
Area: 3,3 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: Blandlövskog
Värdebeskrivning: Näringsrikare sluttning mot Ätran med blandlövskog som innehåller äldre träd
och hålträd. Skogliga signalarter förekommer. Vid Ätran finns alsumpskog.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Klibbal 2, ek 2, ask, björk, pil, fågelbär, gråal
Buskskikt: Ask, lönn, tysklönn, fläder, humle, hägg, olvon, gråvide
Fältskikt: Blekbalsamin 3, nejlikrot 2, rödblära 2, vitsippa 2, harsyra, flädervänderot
Intressantare arter: Storrams, kärrfibbla, skärmstar, lundarv 2, stenknäck, mindre hackspett NT
(2010), göktyta NT (2008), ask VU
Värdefulla strukturer: Äldre klibbal med hål, grövre ask, död ved 2, hålträd 2, jätteträd (ek
omkrets 360 cm), blommande träd och buskar
Hot: Jätteslide
Referenser: Falkenbergs naturvårdsplan (17. Ätrans dalgång), Gammelträdsinventering 2011
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Bevarandemål
Lövskog med gott om grova gamla träd samt hålträd och död ved i form av lågor och högstubbar.
Även buskskikt förekommer. Rikt fågelliv med bl a mindre hackspett. Friställd jätteek finns i
området.

Engångsåtgärder
Röj runt den jätteek som finns så att den får tillräckligt utrymme för att inte skadas och utan
utvecklas vidare. Gräv bort bestånd av slide.

Underhållsåtgärder
Återkommande röjningar runt jätteeken. I övrigt fri utveckling. Viss röjning av klenare träd görs
närmast gångvägen för att gynna utveckling av grövre träd. Gamla träd som utgör risk bör om
möjligt beskäras på grenar eller topphuggas istället för att avverkas. Död ved bör lämnas i
möjligaste mån alternativt föras till lämplig plats i området.

Parkslide i förgrunden som bör grävas bort.
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Biotopyta 40‐11, 40c, 130‐01 och 130‐02, Ätran

Beskrivning
Area: 6,2 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Lövridå
Värdebeskrivning: Bård längs Ätran med äldre klibbal som är värdefulla för insekter och fåglar.
Överhängande grenar är viktiga för kungsfiskare.
Trädskikt: Klibbal 3, pil, ask
Buskskikt: Rönn, hallon
Fältskikt: Brännässla
Intressantare arter: Kungsfiskare VU (vinter, FOF), mindre hackspett NT (2010), göktyta NT
(2008), ask VU
Värdefulla strukturer: Äldre klibbal
Referenser: Falkenbergs naturvårdsplan (17. Ätrans dalgång), Falkenbergs Ornitologiska Förening

Bevarandemål
Lövbård längs Ätran som domineras av klibbal. Gott om grov klibbal och hålträd förekommer.

Engångsåtgärder
Inga föreslagna.

Underhållsåtgärder
Fri utveckling.
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Biotopyta 45‐01,
Gruebäcken
Beskrivning
Area: 2,9 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Blandlövskog, bäck
Värdebeskrivning: Naturligt slingrande
bäck som omges av lövträd vara flera
äldre med håligheter. Området är
värdefullt för fåglar och insekter.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Fågelbär 2, klibbal 3, björk 2,
pil, ask, alm 1, pil
Buskskikt: Alm, hägg, fläder
Fältskikt: Älggräs 2, kirskål 3,
brännässla, jättebalsamin,
blekbalsamin, snårvinda
Intressantare arter: Forsärla,
kungsfiskare (vinter, FOF), mindre
hackspett NT (2008), drillsnäppa NT
(2005), turkduva NT (2005),
strutbräken, alm VU, ask VU
Värdefulla strukturer: Äldre klibbal,
hålträd 1, bäck, grövre låga 1, torraka
1, blommande träd och buskar
Övrigt: Spigg finns i bäcken
Referenser: Falkenbergs Ornitologiska
Förening FOF

Bevarandemål
Bäckravin bevuxen med lövskog. Gott
om gamla träd, hålträd och död ved
förekommer. Även buskskikt finns.
Längs gång‐/cykelvägen finns en ca fem meter bred zon som är öppen. Rikt fågelliv med bl a
mindre hackspett. Fisk har möjlighet att vandra upp i bäcken från Ätran.

Engångsåtgärder
Inga föreslagna.

Underhållsåtgärder
Fri utveckling längs bäcken. Längs gång‐/cykelvägen sker röjning längs en ca fem meter bred zon
vid behov. Träd som utgör risk bör om möjligt beskäras på grenar eller topphuggas istället för att
avverkas. Död ved bör lämnas i möjligaste mån alternativt föras till lämplig plats i området.

53

54

Biotopyta 52‐01, Gruebäcken

Beskrivning
Area: 2,9 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: Blandlövskog, bäck, lövsumpskog
Värdebeskrivning: Gammal lövsumpskog och meandrande bäck. Bra förutsättningar för rikt
fågelliv, hackspettar och vedinsekter. Bestånd av skavfräken.
Potential: Hög på kort sikt
Trädskikt: Klibbal 3, asp 2
Buskskikt: Hägg, fågelbär, lönn, rönn, vinbär
Fältskikt: Brännässla 2, blekbalsamin 2, skavfräken 2, vitsippa 2, älggräs 2, tuvtåtel, kabbleka,
jättebalsamin 1
Intressantare arter: Mindre hackspett NT, kungsfiskare (vinter, FOF), härmsångare, forsärla,
skavfräken
Värdefulla strukturer: Bäck, meandring, hålträd 2, äldre klibbal, högstubbe
Övrigt: Näckmossa och storspigg finns i bäcken. Stigar i området.
Referenser: Inventering av 24 dagvattendammar och våtmarker i Falkenberg, 2005, Falkenbergs
Ornitologiska Förening FOF
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Bevarandemål
Sumpskog med gott om gamla träd, hålträd och död ved. I västra delen dominerar område med
gammalt och grova triviallövträd med gott hålträd och död ved. Rikt fågelliv med bl a häckande
mindre hackspett.

Engångsåtgärder
Inga föreslagna.

Underhållsåtgärder
Fri utveckling.
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Biotopyta 54‐01, Fajans söder om Ätran

Beskrivning
Area: 13 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: blandlövskog
Värdebeskrivning: Större område med gott om ädellövträd samt en del grova träd och hålträd
som är värdefulla för vedinsekter och fåglar.
Trädskikt: Ek 2, tall 2, klibbal 2, björk 2, ask 2, bok, fågelbär, lönn, alm, tysklönn, rönn
Buskskikt: Hägg, rododendron
Fältskikt: Blekbalsamin, majbräken, hundkäx, rödblära, flädervänderot, smörblomma, kardborre
Intressantare arter: Lundarv, rödstjärt, blanksvart trädmyra 1, ask VU
Värdefulla strukturer: Äldre klibbal, jätteträd 1, grövre talltorraka, grövre tall, grövre tall, hålträd
2 (längs stranden), grov lövlåga, jätteträd 1, blommande träd och buskar
Hävd: Parkskötsel, röjning, gräsklippning inom vissa delar
Övrigt: Gång‐/cykelvägar
Referenser: Falkenbergs naturvårdsplan (17. Ätrans dalgång), Gammelträdsinventering 2011,
Trädportalen

Bevarandemål
Delvis parkliknande och delvis mer vildvuxet område. I området finns gamla grova träd av klibbal,
ask, ek, bok, fågelbär, lönn, alm och rönn. Många av träden har stamhåligheter. Det finns också
död ved i form av grövre trädstammar som står eller ligger i området. Gott om blommande örter
som exempelvis kirskål, men också andra örter. Rikt fågelliv med bl a gott om hålhäckande fåglar.

Engångsåtgärder
Inga föreslagna.
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Underhållsåtgärder
Röjningar görs vid behov för att bevara parkliknande landskap omväxlande med tätare delar. För
att grova ädellövträd ska kunna utvecklas kan avverkningar av yngre träd runt de grövsta träden
ske så att dessa får mer utrymme. Delar av området röjs inte så att buskskikt kan utvecklas.
Gamla träd som utgör risk bör om möjligt beskäras på grenar eller topphuggas istället för att
avverkas. Död ved bör lämnas i möjligaste mån alternativt föras till lämplig plats i området.
Efterträdare till äldre klibbalar som dör behöver sparas. Unga plantor behöver markeras och
skyddas så att de inte skadas vid slåtter eller röjning. Även efterträdare till övriga ädellövträd bör
ses till och sparas.
Slåtter sker av öppna gräsytor.
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Biotopyta 55‐04, 67‐08 och 67‐10, banvallen

Beskrivning
Area: 1,9 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Banvall, sandmark
Värdebeskrivning: Blomrikare del av den sandiga banvallen som är värdefull för vildbin, andra
gaddsteklar och fjärilar.
Potential: Hög på kort sikt
Trädskikt: ‐
Buskskikt: Häggmispel
Fältskikt: Strimsporre 2, käringtand, rödblära, getväppling, blåeld, blåmunkar, sandvita, renfana,
styvmorsviol, gråfibbla
Intressantare arter: Spenslig sandstekel, vägsteklar, vildbin (5 arter), silverstreckad
pärlemorfjäril, storfläckig pärlemorfjäril, blombockar, rovsteklar, åkervädd, liten blåklocka 2,
åkervädd, rotfibbla
Värdefulla strukturer: Solexponerad sandig mark, vindskydd, blommande örter
Hävd: ‐
Hot: Igenväxning, beskuggning
Övrigt: ‐
Referenser: ‐

Bevarandemål
Blomrik solexponerad sandmark med gott om öppen sandiga ytor som lämpar sig som bomiljöer
för vildbin. Vindskydd i form av skogsbryn finns i norr. Rikligt med vildbin och andra gaddsteklar
förekommer.

Engångsåtgärder
Avverka och röj på sydsidan om banvallen så att hela banvallen blir solexponerad. Spara dock
blommande buskar och träd som sälg, vide och rönn samt död ved. Led in folk genom anslutande
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gångvägar så att folk använder banvallen till promenader och cykling. Informationstavla om
sandmark sätts upp. Insådd av viktiga blomresurser som trivs på sandmark och som finns i
omgivningarna som exempelvis sandvita, blåmunkar, liten blåklocka, gråfibbla, käringtand och
getväppling.

Underhållsåtgärder
Återkommande röjning på sydsidan. Genom att folk går eller cyklar på banvallen sker slitage så
att sandblottor hålls öppna. Även röjning kommer att behövas på norrsidan om banvallen så att
björk mm växer in i området.

Uppföljning
Inventering av gaddsteklar.
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Biotopyta 60, Herting vid Ätran

Beskrivning
Area: 3,8 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: Blandlövskog, park
Värdebeskrivning: Äldre lövträd längs Ätrans strand varav vissa är hålträd som är värdefulla
vedlevande skalbaggar
Potential: Hög på lång sikt.
Trädskikt: Klibbal 3, bok 2, ask 2, alm 1, pil 1, lönn 1, tysklönn 1
Buskskikt: Klibbal
Fältskikt: Kirskål, brännässla, älggräs
Intressantare arter: Alm VU, ask VU, murgröna
Värdefulla strukturer: Grövre al, jätteträd, hålträd, blommande träd och örter
Hävd: Slåtter längs cykelbana.
Hot: Almsjuka
Referenser: Falkenbergs naturvårdsplan (17. Ätrans dalgång)
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Bevarandemål
Delvis parkliknande och delvis mer vildvuxet område. I området finns gamla grova träd av klibbal,
ask, ek, alm, lönn, pil och bok. Många av träden har stamhåligheter. Det finns också död ved i
form av grövre trädstammar som står eller ligger i området. Gott om blommande örter som
exempelvis kirskål och älggräs.

Engångsåtgärder
Inga föreslagna.

Underhållsåtgärder
Gamla träd som utgör risk bör om möjligt beskäras på grenar eller topphuggas istället för att
avverkas. Död ved bör lämnas i möjligaste mån alternativt föras till lämplig plats i området. Håll
öppet runt andra grova träd genom röjning så att deras stammar hålls synliga. Slåtter sker
närmast kanten längs gång‐/cykelväg. Röjningar görs vid behov för att bevara ett delvis
parkliknande landskap. Spara efterträdare till grova ädellövträd och gamla alar.
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Biotopyta 67‐13 samt 67‐12 och 67‐15, tallskog
Kristeneslätt‐Rydbergstorp

Beskrivning
Area: 140 ha
Naturvärde: Klass 3‐4
Naturtyp: sandmark, sanddyner, tallskog
Värdebeskrivning: Tämligen ung tallskog med inslag av björk. Tallskog på sandig mark med
förutsättningar för värdefull sandmarksfauna. Inslag av vissa öppnare miljöer som är värdefulla
som bomiljöer för vildbin och andra gaddsteklar
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Tall 3, björk 2, klibbal, gran 1
Buskskikt: Rönn 2, pors, gråvide, ek
Fältskikt: Ljung, ängskovall, kruståtel, blåbär 2, majbräken, hultbräken, lingon, odon, hundstarr,
stjärnstarr
Intressantare arter: Härmsångare, grönsångare, stjärtmes, rik svampflora
Värdefulla strukturer: Sanddyner, sandig stig, torraka 1, lågor 1, sandig banvall
Hävd: Slitage från fotgängare och hästar är värdefullt.
Övrigt: Ridstigar, gångstigar, motionsslinga. Enligt Grön skogsbruksplan dominerar målklassen PF
(Produktionsmål‐ förstärkt naturhänsyn‐naturvård 20 %). Även vissa delar med NS
(Naturvårdsmål‐skötsel) och NO (Naturvårdsmål‐orört) finns.
Referenser: Alice Berglund, Grön skogsbruksplan
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Bevarandemål
Grov tallskog med vindskyddade och solexponerade gläntor där det finns bar sandig mark. Grov
tall och gott om död ved förekommer. Död ved ligger även solexponerat i gläntorna. Rikligt med
vildbin och andra gaddsteklar. Gott om rödstjärt och andra hålhäckande fåglar. Nattskärra
häckar. Knärot och linnea finns i livskraftiga bestånd (förekommer i biotopyta 67‐31).

Engångsåtgärder
Röj oregelbundna gläntor liknande område 67‐13 som sträcker sig i väst‐ostlig riktning eller
nordväst‐sydostlig riktning så att solexponering och läeffekt blir god. Skapa gläntor i anslutning
till stigar så att spännande och intressanta mosaiker uppstår och så att folk gärna går och rider i
gläntorna. Om nödvändigt för att få fram sandig mark kan grävning även behövas i röjda
områden.

Underhållsåtgärder
Röjning i gläntorna vid behov. Skogen mellan gläntorna får utvecklas fritt och grova gamla tallar
får utvecklas tillsammans med död ved. Stockar läggs även i solexponerat läge i gläntorna.

Uppföljning
Inventering av gaddsteklar, knärot och linnea samt nattskärra.
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Biotopyta 67‐16, Kvicksandsbäcken

Beskrivning
Area: 17 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Blandsumpskog, bäck
Värdebeskrivning: Bäckmiljö och sumpskog med grövre alar och signalarten glansfläck samt
intressant flora med spindelblomster.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Tall 2, björk 2, klibbal 2, gran 1
Buskskikt: Rönn 2, pors, gråvide
Fältskikt: Blåbär 2, majbräken, hultbräken, lingon, odon
Intressantare arter: Spindelblomster (HBF), glansfläck, alticka, stjärtmes
Värdefulla strukturer: Naturlig bäck, sandig stig, äldre klibbal 1, torraka 1, lågor 1, vattenspeglar
Potential: Hög på lång sikt
Övrigt: Enligt Grön skogsbruksplan målklass NO
(Naturvårdsmål – orört) längs bäcken.
Referenser: Sumpskogsinventeringen, Hallands Botaniska
Förening (HBF), Grön skogsbruksplan

Bevarandemål
Sumpskog med gott om gamla träd, hålträd och död ved.
Rikt fågelliv med bl a gott om hålhäckande fåglar.

Engångsåtgärder
Inga föreslagna.

Underhållsåtgärder
Fri utveckling.
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Biotopyta 67‐24, Källstorp

Beskrivning
Area: 2,5 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Hagmark
Värdebeskrivning: Betad hagmark med en del blommande ängsflora.
Potential: Tämligen hög på lång sikt
Trädskikt: Rönn 2, klibbal, björk, tall
Buskskikt: Björnbär 2, björk 2
Fältskikt: Knapptåg 3, röllika, blodrot, hundstarr, ljung, harklöver, blåmunkar
Intressantare arter: Rotfibbla 2, knägräs 2, stagg 1, slåttergräsfjäril
Värdefulla strukturer: Blommande träd, buskar och örter.
Hävd: Röjning, bete
Hot: Igenväxning
Övrigt: Enligt Grön skogsbruksplan målklass NS (Naturvårdsmål – skötsel) i norra delen.
Referenser: TUVA 41A‐QPA, Grön skogsbruksplan
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Bevarandemål
Blomrik och insektsrik hagmark med grupper av lövträd. Krontäckning i området är 5‐10 %. Bland
träden dominerar blommande träd som rönn. Även minst fem sälgar förekommer.

Engångsåtgärder
Plantering av sälg samt skydd av dessa mot bete,

Underhållsåtgärder
Fortsatt bete. Betesuppehåll mellan 1 juni och 15 augusti.

Uppföljning
Inventering av flora, fjärilar och gaddsteklar.
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Biotopyta 67‐25, Källstorp

Beskrivning
Area: 8,1 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Hagmark, sandmark, vägren
Värdebeskrivning: Hopphage för hästar med sandig mark och gott om blommande örter.
Värdefull för vildbin, andra gaddsteklar, skalbaggar och fjärilar.
Trädskikt: Tall 1, rönn 1
Buskskikt: ‐
Fältskikt: Röllika 2, höstfibbla 3, gulsporre, nattljus, harklöver 2, vallmo 2, renfana, vitklöver,
kråkvicker, gulmåra, femfingerört, johannesört, getväppling
Intressantare arter: Liten blåklocka 2, sandvita 2, blåmunkar, rotfibbla, vitfläckig guldvinge,
vildbin, tofsvipa
Värdefulla strukturer: Sandblottor 2, blommande örter
Hävd: Svagt bete, slitage från hästar.
Potential: Hög på kort sikt.

Bevarandemål
Blomrik hagmark/sandmark med ca 4 stycken 100 m2 stora fläckar med bar sand. Liten blåklocka,
sandvita, blåmunkar, rotfibbla, höstfibbla, getväppling, harklöver är arter som förekommer rikligt.
4‐8 större buskage som ger lä och skydd för fåglar och insekter finns. Gott om blommande sälg
(minst 20 st) samt andra blommande buskar finns i och i anslutning till området. Gott om vildbin
förekommer.
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Engångsåtgärder
Grävning av fyra sandiga ytor om vardera ca 100 m2 i området söder om den norra träddungen.
Sandytorna läggs så att de får maximal solexponering samtidigt som de får lä från träd på
norrsidan. Vid behov plantering av läbuskage av lämpliga slag på ett antal platser vid behov.
Plantering av sälg och skydda av dessa mot bete så att minst 20 träd finns i området.

Underhållsåtgärder
Fortsatt svagt bete samt slitage från hästarnas tramp.

Uppföljning
Inventering av flora, fjärilar och gaddsteklar.
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Biotopyta 87‐02, Skrea strand

Beskrivning
Area: 1,8 ha
Naturvärde: Klass 4, naturvärden
Naturtyp: Hagmarksrest, buskmark
Värdebeskrivning: Magra gräsytor med tik blomning av örter och som inte klipps tillsammans
med träddungar. Värdefullt för insekter.
Potential: Tämligen hög på kort sikt
Trädskikt: Björk, rönn, tall
Buskskikt: Nypon, hagtorn
Fältskikt: Bergrör 3, renfana 2, kråkvicker 2, flockfibbla 2, röllika 2, sandstarr 2
Intressantare arter: Backnejlika 2, skogsklöver 2, axveronika 2
Värdefulla strukturer: Stig, sandblottor, blomrikedom
Hävd: Slitage genom stig
Hot: Igenväxning av bergrör

Bevarandemål
Rikblommande solexponerad ängsmark med bara sandblottor längs stigen i området. Riklig
förekomst av backnejlika, skogsklöver och axveronika. Minst fem sälgar finns i området.
Vindskydd genom lövridå finns längs vissa avsnitt av den nordöstra sidan. Rikligt med vildbin och
fjärilar förekommer.

Engångsåtgärder
Grävning av fyra bara sandfläckar omedelbart intill den nordöstra sidan av stigen. Ytan på dessa
fläckar är ca 1,5 gånger 10 meter. Plantering av sälg.
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Underhållsåtgärder
Vid behov görs krattning eller grävning av de skapade sandblottorna om de inte hålls öppet
genom slitage från fotgängare. Röjning av bergrör görs med röjsnöre nära marken två gånger
under växtsäsongen under juni‐augusti. Sen slåtter av blomrika ytor efter den 1 september. Allt
slaget gräs samlas ihop och förs bort.

Uppföljning
Inventering av gaddsteklar och fjärilar.

72

Biotopyta 98‐01, Tröingeberg

Beskrivning
Area: 0,8 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Ädellövträd, hagmark
Värdebeskrivning: Kulle och sluttning med gräs och ett flertal krokiga senvuxna ekar samt några
grövre och en del död ekved som ger förutsättningar för vedinsekter.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Ek 3, björk 1
Buskskikt: Asp 2
Fältskikt: Gräs 3, gulmåra 3, gullris 1, röllika 2, ljung 1
Intressantare arter: Föränderlig spegelbock (gamla gnagspår), bockrot 3, liten blåklocka 1,
ängsvädd 1, vårbrodd 3, västlig rostticka
Värdefulla strukturer: Senvuxen ek 2, grov ek 2, döda träd 2, lågor 1, sandblottor 1, odlingsrösen,
enkelmur, blommande örter
Hävd: Bete, fårstängsel antyder får
Hot: Igenväxning med asp, fårbete, kvävepåverkan
Övrigt: Förhistoriska gravar, gräsvegetationen kvävepåverkad
Referenser: TUVA 27C‐IKX

Bevarandemål
Blomrik hagmark med gamla ekar. Hålträd och död ved förekommer.

Engångsåtgärder
Inga föreslagna. Plantera yngre ekar och skydda dess mot bete så att efterträdare kan utvecklas.

Underhållsåtgärder
Bete med nötdjur eller häst. Död ved som utvecklas lämnas i hagen. Ingen gödsling får ske.
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Biotopyta 98‐02, Tröingeberg

Beskrivning
Area: 0,2 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Ädellövträd, hagmark
Värdebeskrivning: Liten kulle med några medelgrova ekar. Den hotade dvärgserradellan är sedd i
området.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Ek 1
Fältskikt: Gräs 3
Intressantare arter: Dvärgserradella (EN) 1998, liten blåklocka
Värdefulla strukturer: Gravkulle
Hävd: Bete
Hot: Igenväxning med asp, fårbete, kvävepåverkan
Övrigt: Förhistoriska gravar, gräsvegetationen kvävepåverkad
Referenser: TUVA EAF‐YXU, ArtDatabanken

Bevarandemål
Blomrik hagmark med gamla ekar.

Engångsåtgärder
Inga föreslagna.

Underhållsåtgärder
Bete med nötdjur eller häst. Skapa jordblottor för att gynna dvärgserradella. Död ved som
utvecklas lämnas i hagen. Ingen gödsling eller besprutning får hamna i området.

Uppföljning
Inventera dvärgserradella.
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Biotopyta 107‐01, Tröingeberg

Beskrivning
Area: 1,3 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Lövblandskog
Värdebeskrivning: Medelgrov lövskog med större inslag av ädellöv samt enstaka grov bok.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Klibbal 2, ask 2, bok 2, ek 2, björk 2
Buskskikt: Rönn, brakved, hallon
Fältskikt: Vitsippa 2, ekorrbär, skogsstjärna, majbräken, getrams, brännässla
Intressantare arter: Storrams, rödstjärt, ask VU
Värdefulla strukturer: Grov bok, fuktigt dråg i nordost
Övrigt: gång‐/cykelbanor
Referenser: Gammelträdsinventering 2011

Bevarandemål
Delvis parkliknande och delvis mer vildvuxet område. I området finns gamla grova träd av klibbal,
ask, ek och bok. Många av träden har stamhåligheter. Det finns också död ved i form av grövre
trädstammar som står eller ligger i området. Buskskikt med brakved förekommer i delar av
området. Gott om blommande örter som exempelvis vitsippa.

Engångsåtgärder
Inga föreslagna.

Underhållsåtgärder
Håll öppet runt grövre ekar genom röjning/slåtter så att sikten är öppen och så att grova ekar kan
utvecklas. Spara död ved. Gamla träd som utgör risk bör om möjligt beskäras på grenar eller
topphuggas istället för att avverkas. Död ved bör lämnas i möjligaste mån alternativt föras till
lämplig plats i området. Slåtter sker längs gång‐/cykelväg.
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Biotopyta 107‐02, Tröingeberg

Beskrivning
Area: 1,9 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Ädellövträd
Värdebeskrivning: Till stor del röjd mark med en friställd
jätteek (475 cm omkrets), grov ask (240 cm omkrets) och
klibbal.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Ek, ask, klibbal
Buskskikt: Klibbal
Fältskikt: Gräs 3
Intressantare arter: Guldlockmossa, blodplättlav (på
träd), ask VU
Värdefulla strukturer: Jätteträd (ek), grov ask, stamyta
med död ved
Hävd: Röjd yta
Hot: Askskottsjuka
Referenser: Gammelträdsinventering 2011

Bevarandemål
Fristående grova ädellövträd.

Engångsåtgärder
Efterträdare till de grova ädellövträden planetaras.

Underhållsåtgärder
Återkommande röjningar görs runt de fristående
ädellövträden så att träden står öppet och solbelyst.
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Biotopyta 107‐06, Tröingeberg

Beskrivning
Area: 1,6 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Ädellövskog
Värdebeskrivning: Ädellövskog med tämligen grova träd. Värdefull miljö för fåglar.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Bok 2, ek 2, björk, fågelbär
Buskskikt: Rönn, brakved, bok
Fältskikt: Vitsippa, ekorrbär, skogsstjärna, majbräken
Intressantare arter: Storrams, rödstjärt
Värdefulla strukturer: Björkhögstubbe 1, grov ek, blommande träd och buskar
Övrigt: Gång‐/cykelbanor
Referenser: Gammelträdsinventering 2011

Bevarandemål
Östra delen runt lekplatsen är en bokskog utan buskskikt där man ser långt. Den västra delen av
området är tätare med buskskikt av bl a brakved. Det finns gott om grova träd av bok och ek.
Många av ekarna har stamhåligheter. I den västra delen finns även gott om död ved i form av
högstubbar eller liggande trädstammar. Rikt fågelliv med bl a gott om hålhäckande fåglar.
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Engångsåtgärder
Avverkning av träd runt den grova eken i östra änden för att ge den mer utrymme. Röj de
närmaste metrarna intill de stigar som finns i den västra delen av området.

Underhållsåtgärder
Vid behov röjs sly i den östra den för att hålla buskskiktet borta. Gamla eller döda träd som utgör
risk bör om möjligt beskäras på grenar eller topphuggas istället för att avverkas. Död ved bör
lämnas i möjligaste mån alternativt föras till lämplig plats i området. Vid behov görs röjning längs
stigar i området. Slåtter sker längs gång‐/cykelväg.
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Biotopyta 107‐12, Tröingeberg

Beskrivning
Area: 6,3 ha
Naturvärde: Klass 4, naturvärden
Naturtyp: Blandlövskog
Värdebeskrivning: Större lövskogsområde med inslag av ek och som är värdefullt värde för
fågellivet.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Björk 2, asp, ek, tall
Buskskikt: Rönn 3, kaprifol
Fältskikt: Vitsippa, ekorrbär, skogsstjärna, majbräken
Intressantare arter: Storrams, idegran
Värdefulla strukturer: Tämligen grov asp och björk 1, torraka tall 1
Hävd: Delvis röjt
Övrigt: Gång‐/cykelbanor
Referenser: ‐
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Bevarandemål
Blandlövskog med gott om grövre och äldre träd samt hålträd och död ved. Även utvecklat
buskskikt förekommer. Rikt fågelliv med bl a gott om hålhäckande fåglar.

Engångsåtgärder
Röjning längs gångvägar (ca 20 m) för att ge sikt och skapa viss brynmiljö. Gynna ek genom
röjning av andra träd. Spara sälg, rönn, oxel samt död ved.

Underhållsåtgärder
Återkommande röjning av sly längs gångvägen. Då gamla träd får tas bort av säkerhetsskäl vid
vägen bör de läggas på lämplig plats i skogen.
Slåtter på sensommaren längs gång‐/cykelväg.
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Biotopyta 126‐15, Tröingeberg

Beskrivning
Area: 0,9 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Bergbrant, blandlövskog
Värdebeskrivning: Blockig sluttning med vissa grövre träd och död ved. Värdefullt område för
fågellivet. Förutsättningar för intressantare mossflora finns.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: ek 3, rönn, bok, björk 2, fågelbär, tall 1, tysklönn, sälg 1
Buskskikt: kaprifol, rönn 2
Fältskikt: blåbär 2, ekorrbär 2, skogsstjärna 2, kruståtel 2, getrams, vitsippa
Värdefulla strukturer: Blockig brant,
blommande träd och buskar.

Bevarandemål
Skuggad bergbrant med gott om grova lövträd,
död ved och mossor. Rikt fågelliv med bl a gott
om hålhäckande fåglar.

Engångsåtgärder
Inga åtgärder.

Underhållsåtgärder
Fri utveckling.
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Biotopyta 128‐16, Mannaberg

Beskrivning
Area: 2,3 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Hagmark
Värdebeskrivning: Betad kulle med ängsväxter och betad tallskog. Värdefullt område för flora,
insekter och fåglar.
Potential: Hög på lång sikt
Trädskikt: Tall 2, sälg, rönn, ek, björk
Buskskikt: Druvfläder 2, en 2, nypon 2, björnbär 2, häggmispel
Fältskikt: Smörblomma, käringtand 2, gråfibbla 2, maskros, skogsviol, ekorrbär, svartkämpar
Intressantare arter: Bitbock, åkervädd 1, jungfrulin 1, rotfibbla 2
Värdefulla strukturer: Döda tallar, stenmurar (fägata). Blommande träd, buskar och örter.
Hävd: Bete (nötdjur)
Övrigt: Stora delar kvävepåverkat, nyligen röjt
Referenser: TUVA 6C1‐JEA, 877‐SPK

Bevarandemål
Blomrik hagmark med grupper av träd och buskar. Krontäckning i området är ca 20 %. Bland
träden finns blommande träd och buskar som sälg, rönn och björnbär. Gott om åkervädd,
jungfrulin och rotfibbla förekommer. Gott om död ved i form av stående eller liggande
trädstammar.

Engångsåtgärder
Inga föreslagna.
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Underhållsåtgärder
Fortsatt bete. Försök med betesuppehåll mellan 1 juni och 15 augusti för att få rikare blomning.
Eventuell röjning av sly och buskar. All död ved sparas.

Uppföljning
Inventering av ängssvampar, fjärilar och gaddsteklar.
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Biotopyta 128‐24, Mannaberg
Beskrivning
Area: 0,4 ha
Naturvärde: Klass 3, höga naturvärden
Naturtyp: Hagmark
Värdebeskrivning: Betesmark med varmt
mikroklimat där det växer rikligt med
rotfibbla som är värdefullt för bla vildbin.
Trädskikt: Ek 3, bok (norra delen)
Buskskikt: ‐
Fältskikt: Gråfibbla 2, fältarv,
femfingerört
Intressantare arter: Rotfibbla 3
Värdefulla strukturer: Stenhällar, sydvänt och vindskyddat, blomrikedom
Hävd: Upphört bete?
Hot: Igenväxning med asp
Potential: Tämligen hög på lång sikt
Övrigt: ‐
Referenser: ‐

Bevarandemål
Blomrik hagmark eller slåtteräng. Gott om rotfibbla och gråfibbla förekommer. Gott om död ved i
form av stående eller liggande trädstammar finns i kanten av området eller i skogsbrynet. Rikt
insektsliv med bl a gott om vildbin och fjärilar.

Engångsåtgärder
Röjning av aspuppslag. Om möjligt skapa sandiga jordblottor genom grävning. Stängsling av
betesfålla som inhägnar den blomrikaste delen så att betet kan regleras.

Underhållsåtgärder
Bete av nötdjur eller häst
med betes uppehåll mellan
1 juni och 15 augusti. Slåtter
efter 15 augusti och
efterbete kan vara ännu
bättre alternativ. Eventuellt
behövs återkommande
röjning av aspuppslag.

Uppföljning
Inventering av ängssvampar,
fjärilar och gaddsteklar.
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Biotopyta 128‐33, banvallen

Beskrivning
Area: 1,9 ha
Naturvärde: Klass 2, mycket höga naturvärden
Naturtyp: Vägren
Värdebeskrivning: Blomrik vägren med ängsflora och som är värdefull för vildbin och ovanliga
fjärilar.
Buskskikt: Vide 2, björk, tall
Fältskikt: Strimsporre 3, kungsljus, sandvita 2, gulsporre, johannesört, flockfibbla, mjölkört,
gulsporre, renfana, kärrtistel, dunört, blåmunkar, gråfibbla, getväppling 2
Intressantare arter: Sexfläckig bastardsvärmare NT, slåttergräsfjäril, åkervädd 2, liten blåklocka,
rotfibbla, prästkrage, bockrot 2
Värdefulla strukturer: Blomrikedom, sandig mark
Hävd: Vägslåtter
Hot: Igenväxning, beskuggning
Potential: Hög på kort sikt

Bevarandemål
Blomrik solexponerad sandig vägkant längs cykelbana. Gott om sandvita, fibblor, blåmunkar,
getväppling mm. Vindskydd i form av skogsbryn finns i norr. Rikt insektliv med gott om fjärilar
och vildbin samt förekomst av sexfläckig bastardsvärmare.

Engångsåtgärder
Avverka och röj på sydsidan så att hela den södra vägrenen blir solexponerad. Spara eventuella
blommande buskar och träd som sälg, vide och rönn samt död ved. Röj även buskar längs den
norra vägrenen minst 2 meter från vägbanans kant.
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Underhållsåtgärder
Återkommande röjning längs cykelvägen.

Uppföljning
Inventering av fjärilar och gaddsteklar.
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