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Syfte och uppdrag
Syftet har varit att i dialog med boende i området och Tranemo kommun ta fram
en skötselplan för området enligt figur 1, med syfte att utveckla naturvärdena
samtidigt som träd som vållar bekymmer för de boende åtgärdas.
Skötselplanen för undersökningsområdet som helhet bygger på åtgärder där
husägarnas önskemål om röjning ska försöka tillgodoses samtidigt som
naturvärden och området karaktär inte ska gå förlorad. För att naturvärden ska
kunna bevaras samtidigt som ekar tas bort behöver de mest naturvårdsintressanta
ekarna sparas samtidigt som en viss mängd död ved i form av stammar och vissa
grövre grenar lämnas på några lämpliga platser i området.
Arbetet har gjorts av Peter Nolbrant BioDivers Naturvårdskonsult på uppdrag av
Tranemo kommun.

Metod
Området inventerades den 5 och 26 maj 2010. Vid besöket den 5 maj var vädret
kallt, mulet och blåsigt. Den 26 maj var vädret varmare med sol, svagare vindar
och ca 20˚C.
En inventering av naturvårdsintressantare träd gjordes. Förekomst av grova träd,
död ved och hålträd samt träd eller buskar som är viktiga nektar‐ och
pollenresurser dokumenterades. Dessutom gjordes en mer översiktlig inventering
av lavar, mossor, svampar, kärlväxter, fåglar, insekter mm med särskild inriktning
på naturvårdsintressanta arter. Bedömning av förutsättningar för
naturvårdsintressanta arter har också gjorts. Vid fältarbetet användes handdator
och GPS för att koordinatsätta intressanta träd och avgränsningar.
Fotodokumentation med digitalkamera gjordes. Med inventeringen som
utgångspunkt har bedömning av naturvärde och naturvärdespotential gjorts samt
förslag till skötselmål och åtgärder tagits fram. Slutligen har en enklare bedömning
av konsekvenser vid genomförande av åtgärder gjorts.
Resultatet och förslaget till skötselplan skickades av kommunen till de boende i
området för synpunkter. Ett möte tillsammans med boende, markägare och
kommunrepresentanter skedde i området där förslaget presenterades och
diskuterades. Efter diskussionen och inkomna synpunkter (bilaga 3) färdigställdes
skötselplanen.

Kort ekfakta
Gamla ekar är våra artrikaste träd. I bara gruppen skalbaggar finns ca 500 arter
som kan leva i ekarna. Särskilt värdefulla är gamla ekar med håligheter och med
ytor av död ved. Här utvecklas mängder av svampar, olika skalbaggsarter,
blomflugor, steklar, fjärilar och andra småkryp. Håligheter är också bostäder åt
fåglar och fladdermöss. Även kullfallna träd och nedfallna grenar är mycket
värdefulla. På trädstammarnas skrovliga bark växer en stor mängd olika lavar och
mossor, varav många är sällsynta. På trädkronans löv lever fjärilslarver och i
trädrötterna kan ekoxens larver utvecklas. Ett träd är som ett helt ekosystem!
Många vedlevande skalbaggar behöver lämpliga hålträd och områden med
blommande buskar eller örter på nära avstånd. Genom att skapa ett varierat
landskap med gamla solexponerade träd och död ved omväxlande med
blommande träd och buskar, blommande ängar, vindskyddande dungar,
våtmarker och områden med bar jord skapar man bra förutsättningar för ett

3

myllrande och samtidigt vackert landskap. Här trivs inte bara ekens invånare utan
även en mängd andra arter av fjärilar, bin, humlor och fåglar.
Eftersom gamla ekar av rätt kvalitet blivit ovanliga lider många arter av
bostadsbrist och har därför blivit mycket ovanliga eller försvunnit. Genom att
planera för framtiden kan vi förhoppningsvis behålla och få tillbaka en stor del av
den biologiska mångfalden.

Områdesbeskrivning
Det undersökta området består av den norra delen av Slumsvik som ligger på en
udde mot Sämsjön. Områdets yta motsvarar ca 16 ha och avgränsningen av
området framgår i fig. 1. Området ligger i norra änden av en drumlin och jordarten
består av morän. Lövträd, främst ek, samt åker och hagmark dominerar området.
Ett större antal stenmurar samt små odlingsrösen i vissa delar ger också karaktär åt
området. 21 stugor ligger i den norra delen av området.
Den norra delen av området (fig. 5) ingår i ”Strategi för formellt skydd av
skogsmark i Västra Götalands län” och är en del av värdetrakten Åsunden.
Värdetrakten sträcker sig 2,4 mil norrut och viktiga beståndstyper i värdetrakten är
bl a ekhage, ekskog och ek‐hassel‐skog.
En del av området finns med i länsstyrelsens lövskogsinventering ”Lövskogar i
Tranemo kommun” och har där bedömts ha naturvärde klass 3 (fig. 5).
Den västra halvan och södra delen av området ingår också ett bevarandevärt
odlingslandskap (objektsid. 52‐04A, Månstad) som sträcker sig vidare 8 km söderut
(fig. 5).

8:33
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Figur 1. Avgränsning av området. Både röd‐ och gulmarkerad del har inventerats.
Fastighetsgränser är markerat med vi streckad linje. Beteckningar för större fastigheter för
Slumsvik är utsatta.
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Historia
Det undersökta området vid Nabben är gamla inägor till Slumsvik. På en karta
som upprättats vid ägomätning över Slumsviks by 1729 ser man att i stort sett hela
området bestod av slåtterängar (fig. 2). Åkertegarna låg i huvudsak söder om
området runt själva byn. På kartan framgår att ängarna var bevuxna med träd.
Troligen var området bevuxet med ädellövträd som ask och lind, som hamlades för
vinterfoder, samt grova ekar. Hur stor mängden lövträd var går dock inte säga.
Den västra delen av området (område 1a, 7, 8 och 9) bestod av ljung‐ och
enbevuxen hårdvall. Markutnyttjandet har troligen sett ut på ungefär detta sätt
under århundraden, kanske ända tillbaka till 1000‐talet.

Figur 2. Karta från ägomätning 1729

Under 1800‐talet skedde stora förändringar i markanvändning.
Befolkningstillväxten accelererade och behovet av mat ökade kraftigt vilket
innebar att markerna utnyttjades allt hårdare. Under perioden skedde
skiftesreformerna och ny teknik och nya metoder började användas. Blöta mader
dikades och odlades upp, hö började tas på åkervallar och ängsmarkerna blev till
åkrar. Slåtterängarnas funktion försvann efter hand och de kvarvarande ängarna
började istället användas som beteshagar. Det omvälvande förändringar kan man
se på den häradsekonomiska kartan från 1890 (fig. 3). Det inventerade området är
nu i huvudsak lövbevuxna betesmarker.
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Kronans skydd av ekar hade försvunnit vilket gjorde att de grova ekarna som
troligen stått i området försvann. Även de hamlade träden, som miste sin funktion,
försvann p g a behov av bränsle mm.

Figur 3. Häradsekonomiska kartan från 1890.

Därefter såg markanvändningen ungefär likadan ut fram till 1950‐talet. På den
ekonomiska kartan från 1960 ser fördelningen av åkrar i stort sett likadan ut som
1890. Även jämfört med 2010 ser fördelningen likadan ut. 1960 växte dock färre
träd i några av delområden som områdena 3, 4 och 5 jämfört med 2010. Träden
som vuxit upp senare består främst av ung björk. I de bebyggda områdena (1a och
1b) ser det dock ut att växa tämligen tätt med träd 1960.

Figur 4. Ekonomiska kartan från 1960.
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Resultat från inventeringen
Värdefulla träd
Träden i området domineras av ek. Totalt räknades 277 ekar varav 51 % stod på
stugtomterna (tab. 2). En del björk, tall, rönn, asp och körsbär förekommer också.
Dessutom finns enstaka träd av ask, gran, apel och sälg. Bland buskarna är hassel
vanligast.
Ekarna är i huvudsak medelgrova med diametrar som ligger mellan 30‐80 cm. De
flesta träd är rakstammiga och inte särskilt gamla. Åldern bedöms som mindre än
100 år på den större delen av ekarna. Två träd förekommer med stamdiameter
större än 1 meter (i område 8 och 9), och som därmed definieras som jätteträd med
särskilt höga naturvärden. Omkretsen på dessa träd är 410 och 345 cm. 17 träd har
en omkrets större än 250 cm vilket innebär att området har potential att utveckla ett
större antal grova ekar inom tämligen snar framtid. Tre mer senvuxna träd
förekommer också i område 1a och 2b. Mängden hålträd är liten och endast två
ekar med mindre stamhåligheter hittades inom området. Mängden död ved är
också sparsam. Tre torrträd av ek finns i område 2b och i område 5 står en högre
ekstubbe. Skrovelbark har börjat utvecklas på träd som står mer ljusöppet.
Bland blommande träd och buskar dominerar ung rönn. Enstaka körsbär och apel
förekommer bl a också. Sälg förekommer endast med enstaka träd. Längs
stränderna finns på några platser gott om gråvide. Salix (sälg och vide) är mycket
värdefulla genom sin tidiga blomning som många insekter som t ex humlor och
andra vildbin är beroende av.

Figur 5. Inventeringsresultat i form av värdefullare träd med omkrets i cm, blommande
träd och buskar, död ved, signalarter och delområden.
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Träd med håligheter är mycket värdefulla för en stor mängd insekter.

Lavar, mossor
Inga rödlistade arter av lavar och mossor hittades i området. Lavfloran på ek
domineras av arter som slånlav Evernia prunastri, näverlav Platismatia glauca,
skrynkellav Parmelia sulcata, blåslav Hypogymnia physodes och bitterlav Pertusaria
amara. En del ekar börjar dock utveckla intressantare skrovelbark där annat
lavsamhälle börjar etablera sig. Exempel på andra arter som hittades på lite grövre
ek med skrovligare bark är gul porlav Pertusaria flava, blodplättlav Haematomma
ochrolecum, flarnlav Hypocenomyce scalaris och grön spiklav Calicium viride.
Klippfrullania Frullania tamarisci som ofta hittas på äldre ekar i fuktiga lägen
hittades endast i liten mängd på en ek i område 2.
Två arter med höga signalvärden (fig. 4) påträffades nämligen sotlav Cyphelium
inquinans på en ekstam och en ekstubbe samt fällmossa Antitrichia curtipendula på
fem ekstammar och ett torrträd. Detta motsvarar 2 % av ekstammarna i området.
Signalarter med visst indikatorvärde förekommer på relativt många ekstammar
(fig. 4) som rostfläck Arthonia vinosa, gammelgranslav Lecanactis abietina och
korallav Spaerophorus globosus. Signalarter med visst signalvärde hittades på 12 %
av ekstammarna.
En del skägglavar som Usnea filipendula och Usnea subfloridana samt tagellav Bryoria
sp förekommer. Den tämligen rikliga förekomsten av skägglavar indikerar renare
luftförhållanden. Båghättemossa Orthotrichum lyelii, som är känslig för
luftföroreningar och växer på äldre ädellövträd, hittades på ekar i område 7
Närheten till sjön skapar en högre luftfuktighet vilket är gynnsamt för lavar och
mossor.
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T. v. ekgren med näverlav, kort skägglav och slånlav. T. h. ekbark med rostfläck.

Vedsvamp
Eftersom mängden död ved i området är så liten hittades inte heller många
vedlevande svampar. Endast korkmussling Daedalea quercina sågs på en död ek och
på en ekstubbe.

T.v. död ek med korkmussling och fällmossa. I mitten blåbärssandbi. T.h. gökärt.

Kärlväxter
Stora delar av hagmarkerna är kvävepåverkade (gödslade) och domineras därför
av triviala arter som maskros, hundkäx och smörblommor. Kring odlingsrösen och
i vissa delar av hagarna som område 8 samt även i områden som inte betas finns en
del ängsväxter. Arter som hittas i större mängd är nattviol Platanthera sp och
gråfibbla i område 8 samt gökärt och vårbrodd i fler områden. Andra arter som
hittas är revfibbla, blåsuga, ängsviol, liten blåklocka, gullris, knippfryle och
smultron. Möjligen kan fler arter av ängsväxter upptäckas senare under säsongen

Fåglar
Fågelfaunan är tämligen artrik med arter som hör hemma i lövträdsrika marker
som t ex härmsångare, trädgårdssångare, entita och stenknäck. Även flera arter
som trivs i odlingslandskapet påträffades som stenskvätta, buskskvätta, stare,
sädesärla och ladusvala. Ladusvala sågs rikligt samt även hussvala och tornseglare
sågs jagande över området. Flera av arterna är beroende av insektsrikedom som
uppstår i områden med betesdjur och närhet till vatten.
Totalt observerades 45 arter. 22 arter bedömdes som säkra eller troliga häckare i
området medan ytterligare 9 arter bedömdes som möjliga häckare.
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Tabell 1. Påträffade fåglar vid besöken.
Storlom, 5 och 26 maj, troligen häckande i omedelbar närhet
Skäggdopping, 5 och 26 maj, trolig häckning i vass områdena i närheten
Storskarv, 1 ex på klippa utanför stranden 26 maj.
Grågås, 5 och 26 maj, nykläckta ungar i område 1a, säker häckning i området
Kanadagås, 26 maj
Gräsand, 1 hona på bo 26 maj i område 1a, säker häckning i området
Sparvhök 1 ex jagande den 26 maj.
Ormvråk, 1 ex den 26 maj
Strandskata, 1 ex vid stranden 26 maj.
Drillsnäppa, flera ex vid stranden 5 och 26 maj, troligen häckande
Skrattmås, 5 och 26 maj, ca 10 individer, möjlig häckning
Fiskmås, 5 och 26 maj, på bo vid stranden i området, säker häckning
Fisktärna 1 par vid stranden 5 och 26 maj, parning, troligen häckning i omedelbar närhet
Ringduva, förbiflygande 26 maj
Tornseglare, ca 4 ex flygande i området
Gröngöling, gamla bohål.
Ladusvala rastande, talrik 5 och 26 maj, troligen häckande
Hussvala, enstaka rastande 5 maj
Trädpiplärka 1 sång 5 maj och 26 maj, varnande 26 maj, troligen häckande
Sädesärla, flera ex 5 och 26 maj, troligen häckande
Härmsångare 1 sjungande 26 maj, möjligen häckande
Törnsångare 1 sjungande 26 maj, troligen häckande
Ärtsångare 1 sång 5 maj, möjligen häckande
Trädgårdssångare 1 sjungande 26 maj, troligen häckande
Svarthätta 1 sång, möjligen häckande
Lövsångare, talrik, sjungande 5 och 26 maj, troligen häckande
Svartvit flugsnappare, en sjungande 5 maj två hanar sjungande samt en hona 26 maj, trol. häckande
Buskskvätta 1‐2 sjungande 26 maj, troligen häckande
Stenskvätta 2 ex 5 maj, 1 ex 26 maj, troligen häckande
Rödstjärt, 1 sjungande 26 maj, möjligen häckande
Koltrast, sång, enstaka sjungande 5 och 26 maj, troligen häckande
Björktrast, talrik 5 och 26 maj, varnande, troligen häckande
Taltrast, födosökande 5 och 26 maj
Talgoxe sång 5 och 26 maj, tämligen talrik, troligen häckande
Blåmes sång 5 maj, tämligen talrik även 26 maj, troligen häckande
Entita, 1 ex 26 maj, möjligen häckande
Nötväcka 1 sång 5 maj, ett ex 26 maj, troligen häckande
Sävsparv 1 hane vid stranden 5 maj och ett exemplar 26 maj. Troligen häckande.
Bofink sång, talrik 5 maj, sjungande 26 maj, troligen häckande
Grönfink sjungande 26 maj, troligen häckande
Stenknäck 26 maj, möjligen häckande
Mindre korsnäbb förbiflygande 5 maj
Stare sång, födosökande, bohål, tämligen talrik 5 och 26 maj, troligen häckande
Nötskrika 1 ex den 5 maj och 26 maj
Skata 1 ex den 26 maj, möjligen häckande.
Kråka, förbiflygande 5 och 26 maj.

Det man kan notera är att inga hackspettar observerades vilket kan förklaras med
en brist på gamla och döda träd i området. Bohål från gröngöling sågs dock i aspar
och enligt markägare ses också arten regelbundet.
Flera arter som har neråtgående trender i landet som t ex stenskvätta, buskskvätta,
trädpiplärka, sädesärla och stare förekommer i området. Drillsnäppa och
tornseglare som observerades i området är rödlistade (NT). Storlom och fisktärna
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är upptagna i EU:s fågeldirektiv. Fiskgjuse, som också är upptagen i direktivet, ses
regelbundet enligt markägare.

Insekter
Vid besöket den 5 maj var vädret kallt, mulet och blåsigt och olämpligt för
insektsobservationer. Den 25 maj var vädret bättre med sol, svagare vindar och ca
20˚C. Bland gaddsteklar sågs vanliga arter som ängshumla Bombus pratorum,
jordhumla Bombus terrestris/lucorum, stenhumla Bombus lapidarius, blåbärssandbi
Andrena lapponica, trädgårdssandbi Andrena haemorrhoa, gyllensandbi Andrena
nigroaenea samt obestämd art av gökbi Nomada sp. På grund av förekomsten av
gökärt gjordes eftersök av vialsandbi Andrena lathyri, dock utan resultat.
Mängden död ved i området är liten vilket gör att förutsättningarna för
vedlevande insekter är dålig. En del kläckhål observerades i döda torrakor vilka
troligen härrör från lövträdslöpare Rhagium mordax.

Myggor
Tidigare har det talats om en mygga som man kallat ”ekmyggor” i området. Dessa
har man också misstänkt konkurrera ut stickmygg, som inte finns i området. Vid
inventeringen observerades fjädermyggor (Chirinomidae) som satt på ekstammar.
Dessa myggor är inte stickande och kläcks från sjöbotten som omger udden. I
våtmarker kan dessa finnas i mycket stor mängd och är en viktig födokälla för t ex
svalor och fladdermöss när de kläcks. Förklaringen varför det inte finns
stickmyggor i området är att det inte finns grunda beskuggade vattensamlingar.
Öppenheten och vindexponeringen i området är inte heller gynnsamt för
stickmyggor.

Amfibier och reptiler
Inga observationer av amfibier eller reptiler gjordes. Avsaknaden av våtmarker gör
att området inte är särskilt lämpligt för grodor eller salamandrar. Vanlig padda bör
dock kunna leka i sjön. I de vassbevuxna inre delarna av vikarna, vilka ligger
utanför det undersökta området, kan det även finnas förutsättning för lek av
grodor.
I området finns gott om stenmurar samt även en del odlingsrösen vilket ger
gömställen för arter som t ex skogsödla och huggorm.

Hasselmus
Möjliga bomiljöer finns i de solexponerade miljöer med hallonsnår som finns längs
vissa stenmurar och mot åkerkanter som exempelvis söder och väster om område 4
och 6 och vid stenmurar i den ostligaste åkermarken. Inga bon har dock kunnat
hittas.

Fladdermöss
Områden med betesdjur samt närheten till sjön gör att insektsrikedomen är god i
området. Detta gör troligen området till en värdefull jaktmark för fladdermöss.
Avsaknaden av hålträd gör dock att det är brist på gömställen för fladdermöss i
området.
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Bedömningar och förslag
Naturvärdesbedömning
Som helhet bedöms området ha höga naturvärden, klass 3.
Naturvärdet består främst av att det förekommer en större mängd medelgrov ek i
området samt enstaka grova ekar. En del signalarter finns som sotlav Cyphelium
inquinans, fällmossa Antitrichia curtipendeula, rostfläck Arthonia vinosa,
gammelgranslav Lecanactis abietina och korallav Sphaerophorus globosus.
Det finns även vissa ytor med ängsvegetation med bl a nattviol Platanthera sp,
gökärt och fibblor i området. Det finns rikligt med större stenmurar som bl a är
värdefulla för stenskvätta och reptiler. Vid stenmurar och i hagar står på en del
ställen rönn, apel, körsbär, ask eller hassel. Blommande träd och buskar är
värdefulla för insektsfaunan. På andra platser finns utbredda hallonsnår som också
är en värdefull nektarresurs för insekter. Stjälkarna används även som bon för
vissa bin. Hallonsnår kan användas som bomiljöer för hasselmus.
Anledningen att naturvärdet inte sätts högre är att mängden grova träd, hålträd
och död ved ännu är liten samt att en del av hagmarkerna är kvävepåverkade.

Naturvärdespotential
Området bedöms ha tämligen hög naturvärdespotential. Med tiden som grövre
ekar, skrovelbark, fler hålträd och mer död ved utvecklas kommer förutsättningar
för exempelvis lavar, svampar och vedlevande insekter att öka. Närhet till andra
område där det idag finns arter som är beroende av grova ekar, hålträd och död
ved påverkar naturvärdespotentialen, men är inte bedömd. Området ingår dock
som en del i bevarandevärt odlingslandskap och som skoglig värdetrakt.
Fortsatt hävd utan gödsling av markerna kommer med tiden medföra att
ängsfloran kan utvecklas och breda ut sig över större områden.

Förslag till skötselmål
•

Minst 20 grova hagmarksekar med diameter över 1 m växer i området.

•

Minst 10 grova hålträd med håligheter större än 10 cm.

•

Minst 10 grövre lågor av ek.

•

Minst 4 ha med hävdad hagmark där det förekommer gott om ängsväxter
som gökärt, nattviol och fibblor.

Förslag till åtgärder och skötsel
•

Fortsatt bete i de områden som betas idag (4, 5, 7, 8, 9 och 13)

•

Bete i område 6

•

Röjning av sly, björk, gran, tall mm i område 3, 4, 6 och 7 för att gynna ek.

•

Friställning av vidkroniga hagmarksekar. Minst fem meter mellan ekens
krona och närmaste trädkrona. Behov av detta finns i område 4.

•

Spara blommande träd och buskar i största möjligaste mån.
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•

Efterträdare till grövre ekar, d v s yngre träd i olika åldrar, sparas så att det
inte uppstår generationsglapp i framtiden.

•

22‐30 ekar åtgärdas som vållar bekymmer för husägare och för att utveckla
grövre ekar. Ca 25 % av ekarna åtgärdas genom topphuggning eller
kapning av grenar. Detta innebär att 20‐25 ekar avverkas och 2‐5 ekar
åtgärdas genom topphuggning eller kapning av grenar.

•

Ca 20 % av ekstammarna och de grövre ekgrenar från avverkningarna på
tomterna läggs på lämpliga platser som sk faunadepåer. Detta innebär att
5‐6 stammar samt grövre grenar ska placeras beroende på hur många träd
som avverkas vid husen. Stammar och grövre grenar ska läggas så att de
smälter in i miljön och landskapet. Stammar och grövre grenar är kvistade
vilket gör att de inte ser skräpiga ut. Fyra platser där stammar och grövre
grenar kan läggas områden bör finnas föreslagna innan åtgärderna kan
starta. Om man utser fyra platser där stammar och grövre grenar kan
läggas och man lägger 1‐2 stammar per plats innebär det 4‐8 träd.
Dessutom bör ett par träd kunna användas som t ex stockbänkar, bord och
som stängselstolpar (helst kluvna) i hagarna. Detta innebär att man
tämligen enkelt bör kunna placera ut 5‐6 stammar samt grövre grenar.
Områden där det bör finnas lämpliga platser att placera ut ekstammar och
grövre grenar är område 3, 4 och 6.

•

Avverkning av 6‐15 av de klenaste ekarna för att gynna utvecklingen av
grövre hagmarksekar i område 6 och 7. Detta görs främst i kanterna mot
öppnare mark.

•

Grova ekar, hålträd, träd med död ved, krokiga senvuxna ekar och ekar
med signalarter med höga signalvärden bör sparas.

Tabell 2. Antal ekar och förslag till åtgärdade (avverkade, topphuggna eller grenkapade)
ekar i respektive område.
Område
1a (tomter)
1b (tomter)
1c (tomter)
1d (tomter)
1e (tomter)
2a
2b
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Summa
Ekar på tomter
Andel ekar på tomter

Antal ekar areal (ha) ekar/ha
46
1,15
40
84
1,43
59
6
0,21
29
4
0,13
31
0
0,19
0
20
0,26
77
30
0,4
75
3
0,4
8
3
0,41
7
7
0,78
9
10
0,24
42
46
1,08
43
2
0,53
4
3
0,4
8
13
0,08
163
0
0,12
0
0
0,19
0
0
1,03
0
0
4
0
277
13
21
140
(medel)
51 %

13

antal åtgärdade
1-2
22-30
0-2
0-1
0
1-3
4-6
0
0
0
1-3
5-12
0
0
1-3
0
0
0
0
35-62

andel åtgärdade
2-4 %
26-36 %
0-33 %
0-25 %
5-10 %
3-10 %

10-30 %
11-26 %

8-23 %

13-22 %

Figur 5. De befintliga ekarnas fördelning i område 1b och 1c

Förslag till arbetsgång och tidsplan
•

År 1: Samråd mellan kommun och respektive tomtägare/markägaren om
hur många ekar som ska tas bort/topphuggas och vilka ekar som det
handlar om. Samråd om var stammar/grova grenar ska läggas.

•

År 1‐3: Åtgärder genomförs under en period på 1‐3 år. Åtgärderna kan
påbörjas så fort samrådet är klart.

•

År 4: Utvärdering av de gjorda åtgärderna görs. Behövs ytterligare
åtgärder för att skötselmålen ska nås? Samråd. Eventuellt revidering av
skötselplanen.

•

År 4‐6: Eventuellt fortsatta åtgärder.

•

År 7: Ny utvärdering.

Konsekvensbedömning av föreslagna åtgärder
Avverkningarna av vissa ekar enligt förslaget i området behöver inte betyda att
naturvärdet i området sjunker. Naturvärdet kan istället öka förutsatt att följande
åtgärder görs.
•

Ekar tas bort för att gynna utvecklingen av grova ekar som får stå kvar i
framtiden.

•

Befintliga vidkroniga hagmarksekar som är igenvuxna friställs.

•

Röjning görs av yngre björk och tall för att friställa ekar.

•

Blommande träd och buskar sparas så långt det är möjligt.

•

De grövsta ekarna, krokiga ekar samt ekar med hål eller döda vedytor
samt träd med signalarter med höga signalvärden sparas.

•

Ca 25 % av de åtgärdade ekarna topphuggs eller grenkapas istället för att
avverkas vilket kommer att utveckla död ved och hålträd.

•

Befintlig död ved sparas i området.

•

Död ved tillförs området genom att ca 20 % av de avverkade stammarna
samt grövre grenar lämnas på lämpliga platser i området eller används för
tillverkning av stängselstolpar, sittplatser, bänkar mm.
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•

Efterträdare och unga ekar sparas i olika åldrar så att det inte uppstår
generationsglapp i framtiden inom området.

När grövre ekar utvecklas och ekarna börjar åldras kommer det att vara behov av
nya åtgärder för att inte husen ska skadas i framtiden. Dessa åtgärder kan komma
att medföra negativa konsekvenser för naturvärden i området. Det är därför viktigt
att se området som en helhet och att åtgärder görs för att höja naturvärdena i
områdena utanför tomterna. Framtida åtgärder behöver också anpassas t ex genom
att kapa grenar i kronorna istället för att ta bort hela ekar. Död ved från åtgärder
behöver även i framtiden sparas i sk faunadepåer där de gynnar vedlevande
insekter.

Delområden
Delområde 1a-d
Tomtmarker med stugor. Området domineras av medelgrov rakstammig ek samt
enstaka björk, tall, ung rönn och hassel. Vid stranden finns enstaka klibbal. De
flesta ekar har en diameter på 30‐60 cm. Fällmossa Antitrichia curtipendula hittades
på en ek (område 1a), rostfläck Arthonia vinosa hittades på tio ekar, korallav
Sphaerophorus globosus hittades på sex ekar och gammelgranslav Lecanactis abietina
på tre ekar.
I området ses bl a blåmes, talgoxe, nötväcka, svartvit flugsnappare, grönfink,
lövsångare, björktrast, svarthätta. Gräsand på bo och grågås med ungar i område
1a.
Åtgärdsförslag: I område 1b bedöms 22‐30 ekar kunna åtgärdas som riskerar att
skada hus eller som står olämpligt. I område 1c föreslås upp till två ekar åtgärdas
och i område 1d kan en ek åtgärdas vid behov. Ca 25 % av dessa träd åtgärdas
genom att kapa grenar eller topphugga träden för att få ner kronorna. En
utglesning av träd som står tätt gynnar utvecklingen av grövre träd.
Topphuggning och kapning av grenar gynnar utvecklingen av hålträd och död
ved. Det är viktigt att även spara unga träd som efterträdare och för föryngring.
Tall och björk kan tas bort. Spara även en del buskage av hassel, rönn mm för ökad
variation samt rikare insekts‐ och fågelliv. Ca 20 % av ekstammarna och de grövre
ekgrenar från avverkningarna på tomterna läggs på lämpliga platser som
faunadepåer, förslagsvis i område 3, 4 och 5.

Område 1b sett från söder
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Område 1b

Område 1a sett från norr
Längs stranden i område 1a finns gott om vide. Ca halva delen av område 1a består
av oklippt mark med liljekonvalj, vitsippa, örnbräken, maskros, vårfryle, blåbär,
ekorrbär, skogsstjärna, rödblära och äkta förgätmigej. I nedre delen växer tämligen
gott om gökärt, vårbrodd samt lite skogsviol. En hel del ung rönn växer upp.
Ekarna står tämligen spritt jämför med hagmarken i söder. Ekar har möjlighet att
utvecklas till grövre ekar. Vissa yngre träd finns, vilka är viktiga som efterträdare
till grövre ekar.
Åtgärdsförslag: 1‐2 träd som eventuellt riskerar att skada huset eller som står
olämpligt vid huset kan tas.
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Delområde 1e
Klippt gräsmatta och bryggor längs stranden. Fem björkar och en medelgrov ask
står i området.

Delområde 2a
Tämligen magert, stenbundet och betat område. Ca 20 relativt rakstammiga och
tämligen unga ekar, tre björkar och tre enar står i området. Vid stranden står små
klibbalar och ett videbuskage. Rostfläck Arthonia vinosa hittades på en ek och
korallav Sphaerophorus globosus hittades på två ekar. I bottenskiktet finns
väggmossa, hakmossa och husmossa. I fältskiktet växer gräs, vitsippa, vårfryle,
vårbrodd, gökärt, knippfryle, skogsviol.

Område 2a sett från väster.

Delområde 2b
Ca 30 relativt rakstammiga och unga ekar, två enar och tre torrakor av ek står i
området. På torrakorna ses kläckhål av vedlevande skalbaggar som lövträdslöpare
Rhagium mordax. Fällmossa Antitrichia curtipendula hittades på två ekar, rostfläck
Arthonia vinosa hittades på tre ekar, korallav Sphaerophorus globosus hittades på fem
ekar och gammelgranslav Lecanactis abietina på en ek. På en ek hittades också en
liten mängd klippfrullania Frullania tamarisci. Ingen föryngring sker och det är
samma ålder på träden. På marken dominerar blåbär men även en hel del även
vårbrodd, vårfryle, kruståtel, vitsippor och knippfryle finns. Marken är
stenbunden. I bottenskiktet växer gräshakmossa Rhytidiadelphus squarrosus. En
mindre mängd västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus förekommer. Mycket ung
rönn växer upp.
Åtgärdsförslag för område 2a och 2b: Träd närmast husen som riskerar att skada
husen kan om det anses nödvändigt tas bort. 1‐3 ekar kan tas bort i område 1a och
4‐6 ekar i område 2b närmast husen vid behov vilket innebär att maximalt 9 ekar
tas bort i område 2a och 2b i den första etappen innan utvärderingen. Ett alternativ
är att topphugga träden eller att kapa grenar.
Viktigt att spara torrakor och död ved i området. Värdefullt att spara en del
videbuskage eller al längs stranden som variation. För övrigt är
rekommendationen att spara området som det är med lite lummigare karaktär som
också ger visst skydd mot husen. På sikt behövs en föryngring av ek. Om torrakor
är säkerhetsrisk kan de läggas ner men bör få ligga kvar.
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Område 2a sett från öster.

Delområde 3
Halvöppet område som inte betas. Hallon, liljekonvalj, blåbär, knippfryle, vitsippa
och blåsuga hittas i fältskiktet. Även kvävegynnade växter som hundkäx
förekommer samt mycket hallon. I norra delen finns magrare mark med tämligen
gott om gökärt, vårbrodd, knippfryle, revfibbla och gullris. Trädskikt är glest med
ca 19 björkar, några rönnar, två enar, en klen samt en grövre ek i norra delen, på
vilken det växer rostfläck Arthonia vinosa. Ung rönn, björk och enstaka ek samt
några videbuskar kommer underifrån.
Åtgärdsförslag: Röjning av ung björk till förmån för ekarna. Björkar som inte
konkurrerar med ekan kan sparas. Viktigt att spara blommande träd och buskar.
Skydda ung ek så att de kan växa upp på sikt. Ung hassel kan få utvecklas till
grova hasselbuketter med död ved. Röjning kan behöva göras regelbundet så att
området inte buskar igen. Hallon är värdefullt för insekter m fl. och bör sparas. Vid
röjning sparas lämpligen någon trädstam i området. Området föreslås dessutom
som en av de platser där några ekstammar och grövre grenar av ek från
röjningarna vid husen kan placeras. Placeringen görs så att stammar och grenar
smälter in i miljön.

Område 3 sett från öster.
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Delområde 4
En kvävepåverkad fårhage med mycket maskrosor, vitsippor och ängssyra.
Trädskiktet består av ett 15‐tal unga björkar, en grövre ek plus ca sju yngre ekar. I
söder växer fyra rönnar och lite hassel. 13 odlingsrösen finns i området. I södra
delen är marken magrare med en del vårbrodd, knippfryle och gökärt. I kanten
mot åkern i söder växer ytterligare rönnar och två aplar. I solbelyst läge mot åkern
i söder växer hallonsnår som kan utgöra lämplig miljö för hasselmus.
Åtgärdsförslag: Den grövre eken behöver friställas genom att ta bort björk så att
kronan får ca 5‐6 meter fritt utrymme. De unga ekarna i norr behöver gynnas så att
de på sikt kan utvecklas till hagmarksträd. Viktigt att spara blommande träd och
buskar. Vid röjning sparas lämpligen någon trädstam i området. Fortsatt bete.
Området föreslås dessutom som en av de platser där några ekstammar och grövre
grenar av ek från röjningarna vid husen kan placeras. Placeringen görs så att
stammar och grenar smälter in i miljön.

Område 4 sett från söder.

Delområde 5
Betat stenbundet område. Sju grövre ekar, tre hasselbuskar, fyra björkar, två
rönnar, en mindre hagtorn finns i området. Den grövsta eken har en omkrets på
300 cm. En grov högre stubbe står i område på vilken signalarten sotlav Cyphelium
inquinans växer. Ca 23 odlingsrösen finns utspridda. Tydligt kvävepåverkad
vegetation med mycket smörblommor, maskros, krusskräppa, hundkäx,
brännässla och bredbladigt gräs. Gräshakmossa växer i bottenskiktet. Lite
ängsväxter som gökärt, ängsviol, knippfryle, smultron, revfibbla, gråfibbla,
nattviol, blåsuga, vårbrodd och liten blåklocka växer vid odlingsrösen.
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Område 5 sett från söder.

Delområde 6
Ej betat område som är igenvuxet med unga träd buskar och sly av asp, hassel,
hallon mm. Några större hasselbuskar och unga träd av ek, björk, rönn, asp, apel
och körsbär växer i området. Fortfarande finns en hel del gräsvegetation på
marken samt gökärt, stenbär, vitsippa, stormåra. Mycket hallon och en del
älgbetad ek förekommer. Mycket hallonsnår finns dessutom mot åkern i öster.
Möjlig hasselmusbiotop. Ca 6 odlingsrösen ligger i området.
Åtgärdsförslag: Infoga området i beteshagen i väster. Röjning för att gynna unga
ekar som kan bli grova vidkroniga ekar. Vissa ekar behöver också tas bort. Spara
hassel så att grova hasselbuketter uppstår. Spara blommande träd och buskar så
långt som möjligt. Ta bort ung björk och ung asp. Någon grövre asp kan sparas för
att bli hålträd. Vissa träd kan lämnas så att död ved får utvecklas. Området föreslås
dessutom som en av de platser där några ekstammar och grövre grenar av ek från
röjningarna vid husen kan placeras. Placeringen görs så att stammar och grenar
smälter in i miljön.

Delområde 7
Stenbunden betad hagmark med tätt trädskikt av främst ek. Fällmossa Antitrichia
curtipendula hittades på tre ekar, sotlav Cyphelium inquinans hittades på en ek,
rostfläck Arthonia vinosa hittades på fem ekar och gammelgranslav Lecanactis
abietina på en ek. På några ekar växer båghättemossa Orthothricum lyelii. I väster
växer även en del tall. Mycket vitsippa, örnbräken, liljekonvalj finns i fältsliktet. En
del skelört, maskros, vårfryle ses också. Mycket uppslag av rönn. Ca 46 ekar samt
hassel växer i området.
Åtgärdsförslag: Röj uppslag av rönn men spara vissa rönnar som får utvecklas till
träd. Spara även körsbär, sälg, brakved, vinbär m fl blommande träd och buskar.
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Ca 10 träd kan röjas för att gynna utvecklingen av grövre ekar. Ekarna i södra
delen står dock lagom spritt. Spara grövre ekar, krokiga ekar, början till hål eller
med död ved. Örnbräken behöver årligen slås av under början av säsongen. Död
ved eller torrakor lämnas. Från avverkning lämnas vissa grenar och stockar i
lämpliga lägen. Spara unga träd eller skydda yngre ekar så att man får en
föryngring av ekar. Gran bör tas bort. Tall tas bort om det behövs för att gynna ek.

Norra delen av område 7 sett från nordost.

Södra delen av område 7 sett från norr.

Delområde 8
Betad stenbunden mer öppen hagmark. Enstaka rönn, körsbär, björk, en hassel
någon apel, ett par ekar samt nio granar växer i området. En del odlingsrösen. En
del gökärt, Gräs dominerar men rikligt med nattviol och gråfibbla samt även en del
ängsviol, knippfryle, revfibbla. Bottenskiktet består av gräshakmossa.
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I söder står området grövsta ek med en omkrets på 410 cm. Trots grovleken
hittades inte mycket signalarter utan endast rostfläck Arthonia vinosa.
Åtgärdsförslag: Röj uppslag. Ta bort gran. Spara möjligen en gran. Fortsatt bete är
viktigt.

Södra delen av område 8 sett från nordväst.

Delområde 9
Stenbunden betad hage med en grov ek i söder med omkrets på 345 cm. Trots
grovleken hittades inte mycket signalarter, endast gammelgranslav Lecanactis
abietina. Marken är kraftigt kävepåverkad med maskros, bredbladigt gräs, hundkäx
och brännässlor. Lite magrare mark finns i nordost mot område 8. Stenmur löper
längs sidan. Odlingsröse finns i norr där det växer några aspar med hackspetthål.

Område 9 sett från norr (den grova eken står i område 8).
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Delområde 10
13 klenare ekar på 30‐40 cm i diameter står i området. Flera rönnar och körsbär och
en apel samt ett par björkar finns också.
Åtgärdsförslag: Viss röjning bör göras för att gynna utvecklingen av grova ekar.
Blommande träd och buskar bör sparas.

Delområde 11
En smal bård med träd och buskar mellan åkern och sjön. Främst björk finns i
trädskiktet samt klen tidigare avverkad klibbal. Vid stranden växer en hel del
gråvide. En del mindre rönnar samt vinbär växer i området. Fuktig
högörtvegetation med majbräken, älggräs och enstaka strätta växer längs en smal
remsa. Stranden består av finsediment och stenblock. Vattenvegetation utgörs
främst av starr och lite längre ut av en gles vassbård.

Område 11

Delområde 12
Klippt gräsmatta vid badstranden. En
större hassel, tre björkar, två klibbalar växer
nere vid sjön.

Delområde 13
Betad åkermark som domineras av
maskros, smörblomma, vitklöver och
bredbladigt gräs.

Område 13b
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Område 13d till vänster bakom stenmuren. Till höger ses den ekbevuxna hagen (område 7).

Delområde 14
Åkermark
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Bilaga 1. Metod för naturvärdesbedömning
Naturvärdesbedömningar är ingen exakt vetenskap utan bygger på den samlade
kunskapen som finns inom naturvård, ekologi och naturgeografi där en många
aspekter värderas och vägs samman.
Syftet är att bedöma ett enskilt områdes betydelse för att bevara och utveckla den
biologiska mångfalden lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Vid bedömningarna
används i första hand ett regionalt perspektiv där områdena jämförs med andra
områden inom regionen. Syftet är att bedömningarna ska kunna användas som
underlag vid samhällsplanering, för att kunna ta hänsyn i areella näringar, vid
naturvårdande åtgärder och naturskydd. Naturvärdesbedömningarna bör präglas
av öppenhet gentemot markägare, företag och myndigheter och presenteras på ett
sådant sätt att markägare och andra berörda aktörer inspireras till att bevara
naturvärden.
Bedömningen görs dels genom vilka arter samt växt‐ och djursamhällen som
påträffas och dels genom förekomst av strukturer och processer. Rödlistade arter1,
signalarter2 och indikatorarter för ängsmarker3 är viktiga vid denna bedömning.
Dessutom är strukturer, geologi, geomorfologi samt naturliga processer och
kulturhistoria som ger förutsättning för intressanta arter eller växt‐ och
djursamhällen en viktig utgångspunkt vid bedömningen. Naturgeografiska objekt
kan ha naturvärden i sig själva utan att ha några särskilda biologiska värden. Dessa
objekt bör dock bedömas enligt särskild metod4. Betydelse för friluftsliv, tätortsnära
natur, forskning, landskapsbild eller kulturhistoria ingår inte i
naturvärdesbedömningen. Där dessa aspekter bedöms vara viktiga anges de
separat som tilläggsinformation.
Metoden på sidan 2‐3 är utvecklad från den metod som Naturcentrum AB tidigare
använt5.
Förekomster som noteras vid naturvärdesbedömning
• Värdefulla strukturer i miljöerna (t ex gamla träd, död ved,
skrovelbark, branter, block, grässvål, blomrikedom, sandblottor mm)
• Intressanta miljöfaktorer (t ex hög luftfuktighet, beskuggning, källmiljöer, solexponering,
varmt mikroklimat, strömmande vatten)
• Intressant geomorfologi eller strukturer på landskapsnivå (t ex större sandavlagringar,
ravinsystem, meandrande åar, mosaiklandskap mm)
• Intressanta välutvecklade växt- och djursamhällen.
• Pågående värdefulla former av skötsel/processer (t ex slåtter, bete, erosion)
• Tecken på lång kontinuitet av naturtyper, miljöfaktorer, strukturer eller processer.
• Kulturhistoriska spår
• Signalarter (indikatorarter)
• Rödlistade arter
• Regionalt ovanligare arter

1

ArtDatabanken. 2008. Rödlistade arter i Sverige. www.artdata.slu.se/rodlista/index.cfm
Skogsstyrelsen. 2002. Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen.
3 Naturvårdsverket. 1987. Inventering av ängs- och hagmarker.
4 Kling, T. 1995. Partille blir till – en geovetenskaplig inventering och naturvärdesbedömning.
Partille kommun.
5 Naturcentrum AB. 2001. Naturvårdsprogram Borås kommun. Del 1. Skyddsvärd natur.
Miljöskyddskontoret i Borås kommun. Norén, M. (projektledare) 1995.
2
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KLASS 1 Högsta naturvärde
Planering/
Miljöbalken

Kriterier

Exempel

Betydelse

Miljömål

• Uppfyller ett eller flera
kriterier för urval.*
• Biotoper med livskraftiga
populationer av hotade
arter.
• Lång historisk kontinuitet
och särskilt stor ekologisk
betydelse.
• Kärnområden som är
viktiga för arters
överlevnad i regionen.
• Större sammanhängande
miljöer eller kluster av
värdefulla miljöer.
• Mycket svåra att
återskapa.

De finaste exemplen ur klass 2.

Det enskilda
området har stor
betydelse på
regional och
nationell nivå.
Få
motsvarigheter i
regionen.

För att miljömålen
ska uppfyllas krävs
att områdena
bevaras och sköts
på ett sådant sätt
att deras värde
består

”Ekologisk särskilt
känsliga områden” enligt
MB 3 kap 3 § och PBL.

Betydelse på
regional och
nationell nivå.
Viktiga
spridningscentra
och värdekärnor.

För att miljömålen
ska uppfyllas krävs
att områdena
bevaras och sköts
på ett sådant sätt
att deras värde
består

”Ekologisk särskilt
känsliga områden” enligt
miljöbalken 3 kap 3 §.

Betydelse på
kommunal nivå
för biologisk
mångfald;
spridning av
arter och
variation i
landskapet.
Det är av
betydelse för
regional
naturvård att
totalarealen av
dess områden ej
minskar.

Arealen får inte
minska utan
snarare öka för att
miljömålen ska
uppfyllas.

En del av de arealmässigt
små miljöerna omfattas
av generellt biotopskydd
enligt miljöbalken 7 kap
11 § och förordning
(1998:1252) om
områdesskydd 5§.

KLASS 2 Mycket höga naturvärden
• Uppfyller ett eller flera
kriterier för urval.* •
Särskilt artrika miljöer,
ovanliga eller välbevarade
naturtyper eller geologiska
formationer.
• Naturliga eller
kulturskapade biotoper
som är svåra eller omöjliga
att återskapa.

Artrikare äldre skogsbiotoper,
ogödslade naturbetesmarker,
hagmarker med grova
hagmarksträd, stora
högmossar, opåverkade
vattendrag och våtmarker,
viktiga fauna- eller floralokaler.
De flesta nyckelbiotoper i
skogen och nyckelbiotoper i
vatten. Naturtyper enligt EU:s
habitatdirektiv som är
välutvecklade..

KLASS 3 Höga naturvärden
• Artrikare miljöer än
”vardagslandskapet”
men utan stor
artrikedom eller
livskraftiga populationer
av särskilt skyddsvärda
populationer.
• Vissa av dessa områden
kan på sikt eller med
särskilda åtgärder uppnå
klass 2.

Alla ädellövskogar över 2 ha,
alla odikade våtmarker över 10
ha, delvis gödslade
naturbetesmarker.
Nyckelbiotoper utan
dokumenterade rödlistade arter
samt många naturvärdesobjekt.
Skyddsområden, randområden
och spridningskorridorer i
anslutning till klass 1-2
områden..

KLASS 4 Vissa naturvärden
Områden som skapar
variation i vardagslandskapet även om de
inte har några dokumenterade biologiska värden.

Områden som man generellt tar
hänsyn till i t ex jord- och
skogsbruk. En del av dessa
områden omfattas av generellt
biotopskydd. Alla sjöar,
vattendrag, våtmarker,
stenmurar, åkerholmar,
lövdungar, branter och raviner

Lokal betydelse

Områden som man
generellt tar hänsyn
till i t ex jord- och
skogsbruk.
1
2
3

Som ovan

4

Produktionslandskap (> 80 % av ytan)
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*) Viktiga kriterier vid urval och värdering
a) Biotoper med stor artrikedom och rödlistade arter eller riklig förekomst av
goda signalarter.
b) Hög ekologisk funktion, t ex reproduktionsområden, rastplatser,
uppväxtmiljöer och viktiga spridningskorridorer.
c) Naturliga eller kulturskapade biotoper med lång kontinuitet, t ex
naturskogar, högmossar eller naturbetesmarker.
d) Miljöer och arter som är ovanliga i landskapet i övrigt.
e) Områden som är opåverkade av mänskliga ingrepp. Detta gäller inte alltid, t
ex inte i odlingslandskapet där skötsel är en förutsättning för naturvärdenas
bevarande.
f) Miljöer som innehåller rikligt med strukturer eller pågående processer som är
nödvändiga för krävande och specialiserade arter och där sannolikheten är
mycket hög att finna sådana arter.
g) Mångformiga miljöer eller miljöer som bidrar till att skapa mosaiklandskap
av ett flertal naturtyper som finns inom nära avstånd vilket ger förutsättningar
för skyddsvärda arter.
h) Områden med särpräglade, särskilt tydliga eller vetenskapligt intressanta
geologiska formationer.

Ytterligare stöd vid bedömningen
i) Ett större område har högre värde än ett mindre, som för övrigt är likvärdiga.
Storleken har särskild betydelse för naturtyper som hyser arealkrävande arter.
j) Större helheter av mindre delområden eller kluster av mindre områden för ett
högre naturvärde när de bedöms som en helhet än de enskilda delområdenas
naturvärden om de bedöms var för sig.
k) En naturvärdesklassning av ett område kan höjas om det utgör en del av en
större helhet eller om det ligger i närheten av andra liknande områden varifrån
skyddsvärda arter har möjlighet att sprida sig.
• Gemensamt för många högt värderade områden (klass 1‐2) är att ”de har
värden som är svåra eller omöjliga att få tillbaka om de försvinner”

Tilläggsinformation vid naturvärdesbedömning
Som komplement till naturvärdesbedömningen kan följande aspekter noteras
där dessa bedöms vara viktiga för planering, skötsel och åtgärder.
• Rekreation, friluftsliv och tätortsnära natur
• Landskapsbild
• Pedagogik och forskning
• Kulturhistoria
Den bedömda betydelsen noteras som:
1. Stor betydelse
2. Viss betydelse
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Kommentarer
Bedömningar kan förändras
Bedömningen görs ofta utifrån något enstaka besök av ett område, vilket gör att
bilden av naturvärdena inte blir komplett. Även kunskap om olika arters ekologi
och processer i naturen är begränsad. Man bör därför betrakta alla avgränsningar
och naturvärdesbedömningar som preliminära. Om ny kunskap om det
undersökta området framkommer eller om ny kunskap inom naturvård utvecklas
kan bedömningar och avgränsningar som gjorts behöva revideras. Områdena
förändras också med tiden vilket innebär att naturvärdet i ett visst område kan öka
eller minska. Om det är aktuellt med exploateringar eller annan verksamhet som
kan påverka ett område bör de aktuella förhållandena alltid kontrolleras. Mer
ingående undersökning och fördjupad inventering är då ofta nödvändig.

Helhetsmiljöer och kärnområden
Metoden innebär att stora helhetsmiljöer kan få betydligt högre naturvärde än
enskilda delområden som ingår i helhetsmiljön. Detta beror på att större
sammanhängande helhetsmiljöer ofta är ovanligare än små utspridda restmiljöer.
Dessutom är vissa arter beroende större landskap för att på sikt överleva. För att
undvika förvirring anges om bedömningen gäller helhetsmiljöer/landskap eller
kärnområden/biotoper.

Naturvärdespotential
En bedömning av naturvärdespotentialen för områden kan också göras vid behov.
Naturvärdespotentialen för ett område speglar den tid det tar för ett område att
utveckla höga naturvärden (klass 1 eller 2). Potentialen påverkas dels av
möjligheten att utveckla värdefulla strukturer som gamla träd, död ved, hålträd,
hagmarksvegetation mm samt avstånd till liknande miljöer med höga naturvärden
varifrån rödlistade arter kan spridas. Bedömning görs i en tregradig skala;
tämligen hög (<40 år), hög (<15 år) och mycket hög naturvärdespotential (< 5 år).
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Bilaga 2. Rödlistekategorier
Med ”biologisk mångfald” menas den variationsrikedom som finns bland alla
levande organismer på jorden. Detta omfattar mångfald av ekosystem, arter och
den genetiska mångfalden inom varje art.
Sverige upprättar liksom många andra länder rödlistor över hotade och sällsynta
växt‐ och djurarter. De rödlistade arterna grupperas efter hur stor risken är för
utdöende i landet. Det finns även en global rödlista där risken för global utrotning
bedöms. Information om rödlistade arter kan hämtas från ArtDatabanken

www.artdata.slu.se

Rödlistekategorier
RE Nationellt utdöd
CR Akut hotad
EN Starkt hotad
VU Sårbar
NT Nära hotad
Två av EU:s direktiv, ʺhabitatdirektivetʺ och ʺfågeldirektivetʺ är unionens
gemensamma naturvårdslagstiftning. I bilagor till dessa direktiv listas ett antal
olika arter och naturtyper som utpekats vara av europeiskt intresse att bevara.
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Bilaga 3. Samrådssammanställning
Sammanlagt har 15 fastighetsägare svarat. Nedanstående önskemål och
synpunkter rör själva ekutredningen och förslagen till åtgärder i samband med
denna. Övriga synpunkter som har lämnats, men som inte rör ekutredningen,
noteras och tas upp i det fortsatta planarbetet.

Önskemål om avverkning
Totalt finns önskemål om avverkning av 36 samt 3 topphuggna ekar inom område
1b.
Svar: I det utsända förslaget står 10‐20 ekar i område 1b. Ca 25 % av dessa åtgärdas
genom topphuggning i det utsända förslaget. Detta innebär ungefär 8‐15
avverkade ekar och 2‐5 topphuggna ekar.
Antalet avverkade ekar höjs istället i det reviderade förslaget till 20‐25 stycken och
2‐5 topphuggna ekar eller ekar där grenar kapas. Totalt innebär det 22‐30
åtgärdade träd i den första perioden innan utvärderingen.

Övriga synpunkter som rör ekutredningen
Kjell‐Erik Gustafsson Slumsvik 8:45
Inga fällna träd mellan stugor och sjön.
Svar: I det utsända förslaget står att fem träd kan tas närmast husen vid behov. Inga
fällda träd behöver dock lämnas i området. Ett förslag kan dock vara att ta vara på
stammar som används för att tillverka enklare stockbänkar som ligger på lämpliga
platser med utsikt över sjön i område 2a och 2b.
Naturligt uppkommen död ved är viktig att spara i området. Om torrakor är
säkerhetsrisk kan de läggas ner på lämplig plats men bör få ligga kvar.
Bengt Persson Slumsvik 2:14
En mycket intressant och väl genomförd utredning! Däremot verkar arbetsgång
och tidsplan väldigt lång (1‐5 år) Vi behöver ta ner ekarna redan nu i vinter. En del
av de nedtagna ekarna går att använda i trädgården som t ex avgränsningar,
staket, bänkar och bryggor mm.
Svar: I det utsända förslaget står att åtgärder genomförs under en period på 1‐5 år
efter att planen är antagen. Detta innebär att man enligt förslaget kan börja med
avverkningar direkt efter att planen antagits. Om planen antas under vintern kan
avverkningarna alltså göras med en gång efter detta.
Alla kanske inte avverkar direkt och utvärdering av resultatet bör göras efter några
år. Dessutom kommer de kvarvarande trädens kronor att växa till när träd tas bort,
vilket tar ett antal år.
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I det reviderade förslaget ändras tidplanen så att avverkningar görs under 1‐3 år
och att en utvärdering görs efter 4 år. Eventuella nya åtgärder görs år 4‐6 och
ytterligare utvärdering görs år 7.
Det är mycket bra om ekar används lokalt till avgränsningar, staket, bänkar och
bryggor mm. Synpunkten läggs till i utredningen.
Ingemar Andersson Slumsvik 2:18
Att tidsplanen är för lång.
Svar: Se svaret ovan.
Ulf Gripenstam Slumsvik 8:28
Jag godkänner inte utredningen, området ska skötas som tidigare, ingen död ved
får läggas upp på min fastighet. 5‐8 ekar bör fällas på område 2B, ekar bör även
fällas på tomter som står för nära varandra eller för nära hus. På område 6 bör det
mesta huggas ner, samt betas i fortsättningen.
Svar: Det är lite oklart om ”området” syftar på hela utredningsområdet eller endast
på fastigheten Slumsvik 8:28. Följande svar bygger på att synpunkten rör Slumsvik
8:28.
Utredningen innehåller ett förslag till åtgärder för att öka den biologiska
mångfalden vad gäller exempelvis vildbin, vedskalbaggar och fåglar. Markägaren
bestämmer själv om avverkning eller om stockar lämnas i området.
Skötselplanen för undersökningsområdet som helhet bygger dock på en
kompromiss där husägarnas önskemål om röjning ska försöka tillgodoses
samtidigt som naturvärden och området karaktär inte ska gå förlorad. För att
naturvärden ska kunna bevaras samtidigt som ekar tas bort behöver de mest
naturvårdsintressanta ekarna sparas samtidigt som en viss mängd död ved i form
av stammar och vissa grövre grenar lämnas på några lämpliga platser i området
(utanför Slumsvik 8:28). För att kompromissen ska fungera behöver man hitta
några platser i området, förslagsvis 3‐4 stycken, där man kan lägga stammar och
grövre grenar från ek. Stammar ska läggas så att de smälter in i miljön och
landskapet. Stammar och grövre grenar är kvistade vilket gör att de inte ser
skräpiga ut. Ekar kan även användas som material för stängselstolpar, bänkar eller
sittstockar på lämpliga platser och på så sätt också bidra med naturvärden.
Utsedda områden bör finnas föreslagna innan åtgärderna kan starta. I det utsända
förslaget föreslås därför fem platser där stockar kan läggas. I det utsända förslaget
står att 25 % av stammarna och grövre grenarna från de avverkade ekarna ska
lämnas i området. Med det utsända förslaget på avverkning av 11‐25 ekar (varav
25 % topphuggna) på tomterna hamnar man på 2‐5 stammar som ska lämnas kvar i
området. Eftersom antalet avverkade träd har höjts till 22‐30 ekar (varav 25 %
topphuggna) i det reviderade förslaget sänks andelen stammar som lämnas kvar
till ca 20 % eftersom det ska fungera praktiskt med lämpliga platser för placering
av stammar. Detta innebär att 5‐6 stammar samt grövre grenar ska placeras
beroende på hur många träd som avverkas. Om man utser 4 platser där stammar
och grövre grenar kan läggas och man lägger 1‐2 stammar per plats innebär det 4‐8
träd. Dessutom bör ett par träd kunna användas som stockbänkar och kanske som
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stängselstolpar mm. Det bör då inte vara något problem att lösa frågan med att
lämna stammar och grova grenar.
I det utsända förslaget står att 5 ekar tas bort i område 2a och 2b tillsammans. Idet
reviderade förslaget skrivs istället skrivs att 1‐3 ekar kan tas bort i område 2a och 4‐
6 ekar i område 2b vilket innebär att maximalt 9 ekar tas bort i område 2a och 2b i
den första etappen innan utvärderingen.
I det utsända förslaget står att område 6 bör betas. All ung björk och i stort sett all
asp föreslås tas bort samt en del ek. Man bör dock spara ekar som kan utvecklas till
hagmarksekar. Man bör även spara blommande träd och buskar som apel, körsbär
och rönn så långt det är möjligt om de inte står i vägen för hagmarksekar. De
blommande träden är viktiga för många insekter som humlor, andra vildbin och
fjärilar. På hösten är bären även viktiga för fåglar.
Berith och Börje Axelsson Slumsvik 8:46
I område 2a förslag att fälla 2‐3 ekar.
Det är viktigt att småskaligheten och idyllen bevaras i området.
Regleringen av avverkningarna och utvärderingen som ska göras efter åtgärderna
är bl a till för att områdets karaktär inte ska förändras för mycket.

Vid möte den 2 juli kom ytterligare några synpunkter in
Gröngöling ses regelbundet i området och fiskgjuse se regelbundet i sjön.
Ekar kan användas till stängselstolpar i hagar i området.
Synpunkterna har lagt till i utredningen.
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