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Förord
Under 2009 genomfördes en återinventering av 30 ädellövskogar i Västra Götalands län.
Återinventeringen är första årets del av övervakningen av ädellövskog och planeras att pågå
under 6 år innan en större analys ska genomföras. Arbetet är ett led i Länsstyrelsens arbete
med den regionala miljöövervakningen. Peter Nolbrant, Biodivers har utfört
återinventeringen och tackas för sina insatser.
Anna Stenström
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Syfte och metod
Detta är en återinventering av 30 objekt från lövskogsinventeringen som genomfördes under
1980‐talet i Västra Götalands län. Inventeringen 2009 är den del i en större inventering som av
ädellövskogar i länet som upprepas under flera år. Inventeringen 2009 utfördes av Peter
Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult.
Syftet är att övervaka länets ädellövskogar.
Övervakningen 2009 omfattar, av länsstyrelsen 30 slumpade objekt, som besökts i fält. Objekten
har också kontrollerats i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
Eftersom endast 30 objekt inventerats och fler objekt kommer att inventeras kommande år görs i
redovisningen ingen statistiks analys av resultatet.

Fältarbete
Områdena besöktes under september 2009. Fältblankett för återinventering av ädellövskogar
(Bilaga 1) och manual för lövskogsinventeringen (Bilaga 2) har använts. Vid fältbesöket har det
noterats om det har skett någon typ av skogsbruksåtgärd eller exploatering inom respektive
område sedan lövskogsinventeringarna gjordes. Vilken typ av ingrepp som skett och arealen har
uppskattats.
Inventering av arter har skett översiktligt med inriktning på skogliga signalarter.
Vid naturvärdesbedömningen har respektive värdeklass utgått från följande kriterier som har
angetts av länsstyrelsen:
I Mycket högt skyddsvärde, naturvärdena kan anses tillräckligt höga för att bilda naturreservat.
II Högt skyddsvärde. Särskild hänsyn bör tas vid eventuella skogsbruksåtgärder.
III Visst skyddsvärde. Skogsvårdslagens gällande bestämmelser kan anses ge tillräckligt skydd.
Vid bedömning ska hänsyn tas till följande kriterier:


Områdets storlek – ett stort område är värdefullare än ett litet.



Beståndens ålder och förekomst av gamla, grova och/eller innanrötade träd.



Förekomst av torrträd och lågor.



Artrikedom. Uppdaterad artlista från lövskogsinventeringarna kommer att tas fram av
Länsstyrelsen, dvs. arter som ska noteras i fält. Listan innehåller kärlväxter, mossor och
lavar.



Förekomst av småbiotoper, som till exempel block, lodytor, bäckar, källor, skogsbryn.



Frånvaro av ingrepp som till exempel avverkningar, vägar, bebyggelse, kraftledningar.
Insamlad data ska läggas in i excelblad eller accessdatabas som tillhandahålls av
Länsstyrelsen.
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Några tankar kring resultatet
Areal av ädellövskog
Arealen hos de inventerade objekten varierade mellan 0,3 och 26,1 ha. I genomsnitt var objekten
8,3 ha och summan av samtliga 30 objekt motsvarar en areal på 248,9 ha. Hela denna areal består
dock inte av ädellövskog enligt definitionen på minst 50 % ädellövträd i beståndet. En grov
uppskattning av hur stor andel av beståndet som kunde klassificeras som ädellövskog gjordes.
23% av de 30 objekten bedömdes till helhet bestå av ädellövskog. 17 % av objekten kunde å
andra sidan inte alls klassificeras som ädellövskog utan dominerades istället av triviallöv med
litet inslag av ädellöv. Övriga 60 % av objekten bestod delvis (mellan 15‐90 %) av ädellövskog.
Om man räknar ut hur stor den totala arealen av objekten som bedömts bestå av ädellövskog får
man 110 ha. Detta innebär att 44 % av den totala arealen i de undersökta objekten bedöms som
ädellövskog. Detta kan vara viktigt att ha med vid utvärderingen eftersom arealen ädellövskog
annars kan bli överskattad. I något fall har delar av objektet bestått av ren granproduktionsskog
på ca 70 år. Vad detta beror på är svårt att säga. Antingen har gränsdragningen för vissa objekt
gjorts grovt eller så har gallringar gjorts där ädellövträd tagits bort. I vissa fall har objekt kraftigt
dominerats av äldre triviallövskog.

Förändringar
Vid inventeringen har en bedömning gjorts om det skett någon förändring och hur stor areal
denna förändring motsvarar. I 70 % av objekten har förändringar noterats. Arealen på
förändringarna varierar mellan 0,1 till 20 ha och i genomsnitt för de 30 objekten är förändringen
1,5 ha. Summan av den totala arealen med förändringar är 45,3 ha vilket motsvarar 18 % av den
totala arealen hos objekten. I två av objekten (7 % av de 30 objekten) har så stora avverkningar
skett att större delen av lövskogen är borta.
Det är svårt att bedöma hur förändringarna har påverkat själva ädellövskogen eftersom delar av
objekten består av triviallöv och även gran. I efterhand kan det vara svårt att se om området som
avverkats bestått av triviallöv, blandskog med stort inslag av barrträd eller om det varit ren
ädellövskog. För att göra en bättre bedömning skulle det vara bra att jämföra flygfoton över
områdena som är tagna vid tidpunkten för den förra inventeringen. Detta skulle även kunna
underlätta och effektivisera fältarbetet. Det skulle vara bra om man vid fältarbetet försöker
bedöma vilken typ av trädslag som avverkats/gallrats.
Ett problem som kan finnas vid utvärderingen är att exempelvis en avverkning eller gallring
både kan vara negativ och positiv beroende på var och hur den har skett. I vissa fall verkar
avverkningar (eller stormfällning) skett av gran i delar av området. Om ädellövträd får stå kvar
och om ingen granplantering sker är denna åtgärd positiv. Om däremot granplantering sker
kommer kvarstående ädellövträd att trängas undan och åtgärden är negativ. En gallring med
efterföljande bete kan vara positiv på rätt ställen och om det görs på rätt sätt. Det skulle därför
vara bra om förändringar/ingrepp kunde delas upp i positiva och negativa förändringar (och
eventuellt även förändringar som inte kan avgöras om de är positiva eller negativa.)
En annan svårighet vid bedömning av förändringar är att många förändringar sker långsamt
och det är svårt att dels bedöma hur kraftig förändringen är och dels hur stor arealen för
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förändringen är. Exempel på sådana förändringar är igenväxning genom föryngring av olika
lövträd i ett från början mer öppet bestånd. Även igenväxning av gran sker successivt över
större arealer där det är svårt att bedöma hur stor förändringen är. Ekdöd och askskottsjuka kan
ske successivt över större områden i objekten. Vid samtal med markägare i andra sammanhang
framkommer det att man ofta efter hand tar bort ekar som har dött genom ekdöd i skogen. Det
finns en risk att gradvisa förändringar över större områden blir underskattade.
Förslag till att försöka underlätta en framtida utvärdering skulle dels kunna vara att dela in
ingrepp/påverkan i positiv och negativ konsekvenser och dels om varje typ av ingrepp (för vilka
det är möjligt) ges arealuppskattning i kombination med hur kraftigt ingreppet bedöms vara (1‐
3) vid inventeringen.

Hoten mot ädellövskogarna kan delas in i några huvudsakliga områden:
Skogsbruk
I 57 % av objekten har avverkningar, gallring, röjning eller barrplantering (eller en kombination
av dessa) skett. Skogsbruk som innebär avverkning av äldre ädellövträd, hålträd, döda träd och
annan död samt barrplanteringar är negativa för naturvärdena. Avverkningar av barrträd för att
gynna ädellövträd är däremot oftast positiva. Vissa gallringar eller röjningar för att gynna grova
träd i igenväxande skogar eller hagmarker kan också vara positiva. Röjningar runt grova
hagmarksekar kan t o m vara en förutsättning för att bevara de befintliga naturvärdena. Det är
svårt att bedöma hur allvarligt hot skogsbruket är mot ädellövskogen. I flera fall bedöms
avverkningarna främst bestått av gran vilket är positivt medan i några andra fall verkar stora
delar av objekten avverkats eller gallrats inklusive ädellövträden.
Sjukdomar
37 % av objekten är påverkade av antingen almsjuka, ekdöd eller askskottsjuka (eller en
kombination av dessa). När det gäller almsjukan verkar den vara tämligen fatal för objekt som
domineras av alm. I två av de tre objekt som dominerades av alm hade i stort sett alla äldre
almar dödats av almsjuka. Både askskottsjuka och ekdöd kan också vara allvarliga hot. I några
objekt var en stor del av eken eller asken försvagade och vissa träd var döda. Ofta tas dessutom
döda träd bort efter hand vilket gör att död ved som uppstår försvinner. Kombinationen av
sjukdomarna på ädellövträden är förstås ett allvarligt hot.

Igenväxning
27 % av objekten bedöms ha påverkats genom igenväxning, främst av ung gran som är 5‐20 år
gammal. Detta bedöms på sikt vara ett allvarligt hot mot många ädellövskogar. På sikt kommer
vissa objekt att övergå i granblandskog om inga åtgärder görs. Igenväxningen kan möjligen
påskynda ekdöd. Det kan också vara risk för att gallringar av lövträd sker för att gynna granen.
Älgbete håller dessutom på flera ställen nere föryngringen av ädellövträd vilket också kan
gynna föryngringen av gran. I vissa fall finns en del äldre gran i bestånden som kan vara en följd
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av att unga granar fått växa till. I några områden har
avverkningar av gran skett och lövträd ser ut att ha
sparats. Möjligen kan orsaken till detta vara
stormfällning då granen är vindkänsligare än lövträden.
I vissa fall har det skett en tydlig igenväxning med
föryngring av löv vilket syns på att ett tätt uppslag av
lövsly står tillsammans med en äldre generation av
lövträd. Många objekt har tidigare varit fodermarker och
kraftig igenväxning påverkar ljusklimatet vilket kan vara
negativt för exempelvis lavfloran eller faunan av
vedinsekter. I några objekt syns igenväxning av grova
hagmarksekar som tidigare stått öppet och där röjningar
behöver göras för att bevara dessa träd.
Exploatering
I 17 % av objekten har delar av objekten exploaterats
genom bebyggelse, landsväg, skogsbilvägar eller
kraftledningar.

Ingrepp/hävd sedan senaste inventering
Avverkning 37 %
Bete 37 %
Askskottsjuka 30 %
Igenväxning av gran 23 %
Ekdöd 20 %
Gallring 20 %
Barrplantering 17 %
Röjning 17 %
Älgbete 13 %
Almsjuka 10 %
Vägar 7 %
Främmande arter 7 %
Bebyggelse 3 %
Bäver 3 %
Igenväxning 3 %
Kraftledning 3 %
Slåtter 3 %
Stubbar 3 %

Naturvärden
Den genomsnittliga klassningen av naturvärdet ligger på 2,7 både vid den tidigare
inventeringen och vid inventeringen 2009. Fördelningen i de olika klasserna har dock
förändrats. Fyra objekt har höjts upp och fyra har sänkts. Antalet objekt i klass 1 och 2 har höjts
något medan antalet i klass 3 minskat. Antalet objekt som inte ens platsar i klass 3 har också
ökat. Anledningen till sänkningen är kraftiga
25
skogsbruksåtgärder i ett fall. I två fall
förekommer i stort sett inget ädellöv i objektet
utan endast tämligen ung triviallövskog.
20
Möjligen kan gamla skogsbruksåtgärder vara
orsak till detta. Det kan vara svårt att säga vad
höjningarna av naturvärdena beror på. Detta
15
kan dels bero på att naturvärdena faktiskt har
hunnit utvecklas men det kan också bero på
att bedömningarna gjorts på lite olika sätt vid
10
de båda inventeringstillfällena. Vid
återinventeringen kan mer vikt ha lagts vid
signalarter och rödlistade arter som
5
förekommer eller inte förekommer i objekten
samt de miljöförutsättningar som finns för
rödlistade arter.
0

Klass 1
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Klass 2

Klass 3

Klass 4

2009
1980-talet

ORIGINALID
1421_B64

NAMN
V. Röd

KLASS
3

X
1260642

Y
6451929

Karta
8B0c

Kommun
Orust

Areal (ha)
9,3

KLASSIFICERING
Klass 2. Naturvärdet har bedömts högre jämfört med tidigare.
En långsträckt bergbrant med randskog av ek, alm ask och björk. Bete sker i de centrala delarna. Området
är dock drabbat av almsjuka och de flesta almar har dött. Endast den södra 2/3‐delen av området är att
betrakta som ädellövskog. I den norra delen dominerar barrträd.
Klass 2 motiveras med en blockig brant med jätteträd, senvuxen ek, gott om död ved och gott om
signalarter. Förutsättningar för rödlistade kryptogamer och insekter finns.

ARTER
• Antitrichia curtipendula 3, Eurynchium ssp 1
• Arthonia vinosa 1, Leptogium lichenoides 1, Pertusaria pertusa 2
• Gökärt 2, skogsklöver 1, ängsvädd 2
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ORIGINALID
1430_B146

NAMN
Mälleröd

KLASS
3

X
1249096

Y
6496890

Karta Kommun
8A9j Munkedal

Areal (ha)
5,5

KLASSIFICERING
Klass 3.
En västvänd bergbrant med ovanliggande magra marker. Större delen av området domineras av
triviallöv. Kraftigare röjningar av lövträd har gjorts i hagar som ligger nedanför branten i väster och i
södra delen av området. I norr finns en grund bäckravin med lövskog. Ovanför branten finns en del
hedekskog. Endast ca 30 % av området bedöms som ädellövskog. Igenväxning av gran sker.

ARTER
• Bazzania trilobata 1, Dicranum flagellare 1, Homalia trichomanoides 1, Leucobryum glaucum 1,
• Rhytidiadelphus loreus 2, Rhytidiadelphus triquetrus 1, Ulota crispa 1
• Gökärt 1, ängsvädd 1
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ORIGINALID
NAMN
1438_5
Rävmarken

KLASS
X
Y
3
1272578 6551882

Karta
10B0e

Kommun
Dals‐Ed

Areal (ha)
7,4

KLASSIFICERING
Klass 4. Naturvärdesbedömningen har sänkts jämfört med tidigare bedömning.
Området består främst av tämligen ung triviallövskog. Ingen egentlig ädellövskog förekommer. Vid den
västra gården står enstaka gamla ädellövträd som i sig själva har höga naturvärden. Igenväxning av gran
sker.

ARTER
• Antitrichia curtipendula 1, Ulota crispa 1
• Sphaerophorus globosus 1
• Gökärt 1, ängsvädd 1
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ORIGINALID
1440_88

NAMN
Skaggata

KLASS
3

X
1294232

Y
6442735

Karta
7B8i

Kommun
Ale

Areal (ha)
7,7

KLASSIFICERING
Klass 3
Bäckravin som domineras av klibbalskog. Intressantast delar nedanför gammal såg/kvarn i den östra
delen där det finns förutsättningar för rödlistade arter. Här finns även en del äldre senvuxen ek. Eftersom
denna del är tämligen liten sätts ändå naturvärdet till klass 3 för området som helhet. Andelen
ädellövskog i området uppskattas till 25 % av ytan.
Almsjuka och askskottsjuka finns i området.

ARTER
• Frullania tamarisci 3, Homalia trichomanoides 2, Ulota crispa 2
• Arthonia spadicea 2, Graphis scripta 2, Pertusaria pertusa 1
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ORIGINALID
NAMN
1446_136
Skeppshult

KLASS
1

X
1423879

Y
6508295

Karta
9E1e

Kommun
Karlsborg

Areal (ha)
16

KLASSIFICERING
Klass 1
En gammal igenväxande lundartad betesmark i sluttning mot sjön. Rik och intressant kärlväxtflora samt
gott om grov asp med aspticka, äldre lind och träd med bohål. Även gott om goda signalarter. En stor del
av området består av asp som vuxit upp på inägomark. Goda förutsättningar för rödlistade epifyter,
marksvampar och vedlevande insekter. Värdefull hackspettbiotop.
Delar av området är tämligen kraftigt påverkat av nygjorda skogsbilvägar. Mycket kraftig föryngring av
lind, hassel, ask mm. Röjningar har skett runt vidkroniga ekar. Stora delar domineras av triviallöv.
Uppskattningsvis kan ca 30 % av området klassificeras som ädellövskog.

ARTER
• Antitrichia curtipendula 2, Homalia trichomanoides 1, Neckera complanata 1, Neckera crispa 1
(Skogsstyrelsen 1996), Nowellia curvifolia 2, Porella platyphylla 1, Rhytidiadelphus triquetrus 1, Ulota crispa 1
• Chaenotheca brachypoda 3, Graphis scripta 2, Peltigera collina 1, Pleurosticta acetabelum 1, Xanthoria
parietina 1
• Blåsippa 3, grönpyrola 1, gullviva 2, gökärt 1, ormbär 2, svart trolldruva 2, tandrot 3, tvåblad 1, vårärt 2,
ängsvädd 2.
• Entita NT

14

15

ORIGINALID
NAMN
1452_143
NÖ om Boarp

KLASS
X
Y
2
1365123 6389853

Karta
6D7d

Kommun
Tranemo

Areal (ha)
7,5

KLASSIFICERING
Klass 3. Naturvärdesbedömningen har sänkts jämfört med tidigare bedömning.
Ett område som ligger längs åkermark. I den norra delen är inslaget av gran och asp stort. Ek dominerar i
den södra halvan. Eken är inte särskilt grov och gammal. Enstaka grövre hagmarksekar står i brynet mot
åkermarken i södra delen. Mängden signalarter är inte särskilt stor. Avverkning har skett i den norra
delen som troligen dominerats av gran. Uppskattningsvis kan ca 50 % av arealen (södra halvan) definieras
som ädellövskog.

ARTER
• Antitrichia curtipendula 1, Rhytidiadelphus triquetrus 1, Ulota crispa 2, Zygodon rupestris 1
• Graphis scripta 2, Lopadium disciforme 1, Pertusaria pertusa 1, Usnea spp 2
• Gökärt 1, stor blåklocka 1, ängsvädd 2.
• Nötkråka NT

16

17

ORIGINALID NAMN
1452_28
Tosthult

KLASS
3

X
1347048

Y
6368867

Karta
6C3j

Kommun
Tranemo

Areal (ha)
3

KLASSIFICERING
Klass 2. Höjning av naturvärdet jämfört med tidigare bedömning.
Ett område med ca 90‐årig ek med inslag av flera andra lövträdslag som övergår i en beteshage i den
centrala delen. Odlingsrösen och stenmurar förekommer. I den västra delen är inslaget av triviallöv och
gran stort. Det finns rikligt med hassel. Delar av området hotas av igenväxning av gran. Området hyser en
intressant epifytflora med gott om hänglavar och rödlistade lavar förekommer. Området är drabbat av
ekdöd och många döda, döende och försvagade ekar finns i området. Längst i väster står grov gammal
tidigare hamlad lind. Uppskattningsvis kan ca 75 % av arealen definieras som ädellövskog. De största
förändringarna består troligen av igenväxning av gran, ekdöd samt röjning/avverkning i västra delen.
Denna del verkar dock främst bestått av triviallöv och gran.

ARTER
• Antitrichia curtipendula 2, Porella platyphylla 1, Ulota crispa 2, Zygodon rupestris 1
• Arthonia vinosa 1, Collema subnigrescens 1 NT (Skogsstyrelsen 1996), Lobaria pulmonaria 1 NT
(Skogsstyrelsen 1996), Nephroma parile 1 (Skogsstyrelsen 1996), Sphaerphorus globosus 1, Usnea spp 2
• Gökärt 1, skogsklöver 1
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ORIGINALID
NAMN
1462_22
Stenarsröd

KLASS
2

X
Y
1288208 6463387

Karta
8B2h

Kommun
Lilla Edet

Areal (ha)
13,7

KLASSIFICERING
Klass 2
En sydost vänd sluttning mot Göta älv som domineras av ek. En kraftledningsgata går genom området
vilket är osäkert om det gjorde vid den tidigare lövskogsinventeringen. Igenväxningen av gran är
tämligen kraftig i området. Ekdöd förekommer och många döda, döende och försvagade ekar i området.
De högsta naturvärdena finns i den sydvästra delen av området där det finns en lummig bäckravin.
Ädellövskogen domineras av medelgrova till grövre stammar. Det bitvis täta hasselbeståndet hyser
enstaka grova stammar i sina buketter. I stort sett hela området bedöms kunna definieras som
ädellövskog. Större delen bedöms ha naturvärde klass 3. Sydvästra delen har högre värden och klass 2
behålls därför med viss tvekan för området.

ARTER
• Antitrichia curtipendula 2, Frullania tamarisci 2
• Graphis scripta 2
• Nässelklocka 1, skogsbingel 2
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ORIGINALID
NAMN
1463_15
SÖ om Tostared

KLASS
3

X
Y
1294526 6376195

Karta Kommun Areal (ha)
6B5i
Mark
21,6

KLASSIFICERING
Klass 3
De norra 2/3‐delarna av området är avverkade och har inga särskild naturvärden. Kvarvarande södra
delar består av en grund bäckravin med triviallöv och ädellöv och bedöms ha naturvärde klass 3. Den
östra delen av detta område består av fornåkrar som omges av främst ek. Ca 30 % av arealen kan
definieras som ädellövskog. En hel del gran förekommer.

ARTER
• Frullania tamarisci 1, Mnium undulatum 2, Ulota crispa 2
• Graphis scripta 1, Usnea spp 1
• Skogsbingel 1, ängsvädd 1
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ORIGINALID
NAMN
KLASS
X
Y
Karta Kommun
1463_98
N om Kyrkebacka
3
1303782 6365414 6C3a
Mark

Areal (ha)
5,0

KLASSIFICERING
Klass 3
Den norra delen av området består av en bäckravin bevuxen med triviallöv med ädellöv under 10 %. Den
centrala delen består av en bergklack bevuxen med yngre ek. Den östra delen består av en källpåverkad
men ung klibbalskog. I väster löper en sydostvänd bergbrant bevuxen av främst ek. Ingen påverkan ses
förutom kraftig föryngring av tysklönn (främmande art) norr om byggnaderna i centrala delen. En
uppskattning är att ca 60 % av arealen kan definieras som ädellövskog.

ARTER
• Homalia trichomanoides 2, Neckera complanata 1, Ulota crispa 2
• Arthonia spadicea 2
• Bäckbräsma 2
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ORIGINALID
NAMN
1471_35‐1
S om Skälvum

KLASS
3

X
Y
1360765 6489506

Karta
8D7c

Kommun
Götene

Areal (ha)
2,1

PRELIMINÄR KLASSIFICERING
Klass 3
En trädbärande betad hagmark som ligger i åkermark. I delar av hagmarken dominerar ek. En stor del av
träden består av björk, asp och tall vilket gör att endast delar av området skulle kunna definieras som
ädellövskog, uppskattningsvis ca 40 % av arealen. Området är ganska nyligen gallrat och röjt.

ARTER
• Hypocenomyce scalaris 2
• Gökärt 1, skogsklöver 1, ängsvädd 1
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ORIGINALID
1480_B173

NAMN
Vråssered

KLASS
3

X
Y
1286329 6415245

Karta
7B3h

Kommun
Göteborg

Areal (ha)
4,9

KLASSIFICERING
Klass 3
En nordvästvänd bergbrant mot odlingsmark. En bäck rinner nerför berget i den norra delen av området
vilket skapar ett fuktigt mikroklimat som är gynnsamt för kryptogamer. Ovanför branten finns en
sluttning med klenare hedekskog. Häggmispel har spridit sig och växer i en stor del av området. Större
delen av området (ca 90 %) kan definieras som ädellövskog. De högsta naturvärdena finns i den norra
delen av branten runt bäcken. Dessa delar ligger nära klass 2.

ARTER
• Eurynchium spp 2, Frullania tamarisci 1, Mnium undulatum 2, Rhytidiadelphus loreus 3, Ulota crispa 2
• Lecanactis abietina 1, Sphaerophorus globosus 1
• Blåsippa 1, skogsbingel 1, ängsvädd 1
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ORIGINALID
NAMN
KLASS
X
Y
Karta Kommun Areal (ha)
1482_B124
N om Grannebyån
3
1269101 6428238 7B5d Kungälv
0,8

KLASSIFICERING
Klass 3
En kulle som domineras av ek och som omges av åkermark. Den västra halvan betas.

ARTER
• Ulota crispa 1
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ORIGINALID
1482_B66

NAMN
Trädal

KLASS
3

X
1265660

Y
6421788

Karta
7B4d

Kommun
Kungälv

Areal (ha)
19,1

PRELIMINÄR KLASSIFICERING
Klass 2. Klassningen har höjts jämfört med tidigare klassning.
Ett stort varierat område med branter, lodytor och block. Gammal ekkratt, grov bok, gammal hassel och
tämligen gott om död ved förekommer. I nordost finns ett område med gamla vidkroniga träd av ek och
bok samt gott om död ved. Detta område betas av nötdjur. Förutsättningar finns för rödlistade
vedskalbaggar. Ca 80 % av arealen kan uppskattningsvis definieras som ädellövskog.

ARTER
• Antitrichia curtipedula 2, Homalia trichomanoides 1, Homalothecium sericium 2, Eurynchium ssp 2,
Frullania tamarisci 1, Mnium undulatum 2, Porella platyphylla 1, Ulota crispa 3
• Pertusaria pertusa 2
• Blåsippa 1, rödblära 1
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ORIGINALID
1482_B94

NAMN
Marsstrand

KLASS
X
Y
2
1249159 6426154

Karta
7A5j

Kommun
Kungälv

Areal (ha)
2,3

KLASSIFICERING
Klass 2
Ädellövskog som växer i en nordvänd bergbrant vid havet och en sprickdal. Genom området leder
asfalterade gångvägar. Här finns gott om gamla almar. Goda signalarter och en rödlistad lav påträffades.
Området är hårt drabbat av almsjuka och de flesta almarna är döda. Även askskottsjuka är utbredd.
Avverkning av döda träd har skett. Hela området kan definieras som ädellövskog. Området har högt
rekreationsvärde.

ARTER
• Frullania tamarisci 1
• Collema nigrescens 1 NT, Nephroma parile 1, Pertusaria pertusa 2
• Murgröna 2
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ORIGINALID
NAMN
KLASS
X
Y
Karta Kommun
1487_115
2
1300033 6474496 8C4a Vänersborg
Rånnums ekdungar

Areal (ha)
3,9

KLASSIFICERING
Klass 2
Ett område med trädbevuxna berg‐ och åsryggar på båda sidor om väg. Området har hagmarkskaraktär
och utgör populär rastplats, där fornminnen förekommer. De grova ekarna utgör det största inslaget men
även trivialt löv finns. Ekar med mulmhål förekommer. I området kan rödlistade kryptogamer och
vedlevande insekter förekomma. Rekreationsvärdet är högt. Större delen av området kan definieras som
ädellövskog.

ARTER
• Cyphelium inquinans 1, Calicium adspersum 1 Pertusaria pertusa 2
• Skogsnäva 2
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ORIGINALID
1488_33

NAMN
Lunden

KLASS
X
2
1286947

Y
6456751

Karta
8B1h

Kommun
Trollhättan

Areal (ha)
18,9

KLASSIFICERING
Klass 3. Klassningen har sänkts jämfört med tidigare klassning.
Ett område med en mosaik av lövträdmiljöer och åkermark. Längst i väster löper en bäckravin som
domineras av triviallöv med inslag av ädellöv och grövre ek. Det centrala området består av yngre
aspskog. I det södra norra och västra området dominerar ädellövträd. Mängden signalarter är inte särskilt
stor och inte mängden grov död ved förutom i norra delen. En igenväxning har skett runt ett antal grövre
ekar. Detta tillsammans gör att bedömningen sänks till klass 3. En kraftig föryngring av asp och al sker ut
i åkermarken runt miljöerna. Uppskattningvis kan ca 50 % av arealen definieras som ädellövskog.

ARTER
• Gökärt 1, skogsklöver 1, ängsvädd 1
• Entita NT
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ORIGINALID
NAMN
KLASS
X
Y
Karta Kommun
1489_153
S om Gunnagården
3
1310988 6442913 7C8c Alingsås

Areal (ha)
26,1

KLASSIFICERING
Inga särskilda naturvärden, klass 4. Naturvärdena har minskat jämfört med tidigare.
Området består av en nordvänd sluttning. Ca 80 % av området är påverkade av avverkningar, gallring
och granplantering. Endast ca 2 ha ekskog kunde ses. Detta lilla område kan bedömas ha naturvärde,
klass 3. Naturvärdet som helhet bedöms dock ha minskat kraftigt. Endast ca 10 % av arealen kan
definieras som ädellövskog.

ARTLISTA
• Frullania tamarisci 1
• Graphis scripta 1, Pertusaria pertusa 1
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ORIGINALID
NAMN
KLASS
X
Y
Karta Kommun
1490_7214‐11 Hallagärde, södra
3
1323575 6407994 7C1e
Borås

Area (ha)
1,2

KLASSIFICERING
Klass 4. Naturvärdena har minskat jämfört med tidigare bedömning.
Norra delområdet domineras av ung aspskog. Den södra delen består av triviallöv med litet inslag av ek
och lönn. Troligen har avverkningar tidigare skett av ädellövet. För närvarande bedöms inte någon del av
området kunna definieras som ädellövskog.

ARTER
Inga intressantare arter påträffade
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ORIGINALID
1492_10201‐3

NAMN
Killingen

KLASS
1

X
1306243

Y
6552598

Karta
10C0b

Kommun
Åmål

Areal (ha)
17,4

KLASSIFICERING
Klass 1
Något kalkpåverkad fd fodermark beväxt med sekundär skog av främst ganska grov asp och ask. Rikligt
med död ved. Förutsättningar för rödlistade arter av lavar, marksvamp och vedinsekter. Bra
hackspettbiotop. Andelen triviallöv är stort vilket gör att området ligger på gränsen för att definieras som
ädellövskog. Föryngringen av ask och lönn är dock stor. För närvarande ligger dock en stor del av
naturvärdena hos aspen i området. I öster finns områden med ren granproduktionskog. Möjligen har
lövträd gallrats bort inom detta område. En uppskattning är att arealen ädellövskog är ca 50 %.

ARTER
• Anomodon viticulosus 2, Eurynchium ssp 2, Homalia trichomanoides 1, Mnium undulatum 1,
Rhytidiadelphus triquetrus 3, Ulota crispa 2
• Graphis scripta 2, Nephroma laevigatum 1 NT, Peltigera collina 1
• Blåsippa 2, gökärt 1, skogsnäva 1, strutbräken 1, svart trolldruva 1, ormbär 2
• Mindre hackspett NT
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ORIGINALID
1492_9281‐18

NAMN
Viken öst

KLASS
3

X
Y
1308751 6543346

Karta
9C8b

Kommun
Åmål

Areal (ha)
1,1

KLASSIFICERING
Klass 3
Ett mindre område som domineras av ask, ek och lönn men med stort inslag av gran. En stor del av
området öster om vägen är avverkat. Troligen har en stor del av detta bestått av gran. Ca 70 % av arealen
kan definieras som ädellövskog.

ARTER
• Rhytidiadelphus triquetrus 3
• Skogsbingel 1
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ORIGINALID
NAMN
KLASS
X
1493_89
Johannesberg
3
1385995

Y
6511204

Karta
9D2h

Kommun
Mariestad

Areal (ha)
4,8

KLASSIFICERING
Klass 3
Ett grönområde inne i Mariestad. Andelen av triviallöv är stor. I vissa delar dominerar triviallöv helt.
Träden är inte särskilt gamla och död ved saknas i stort sett. Föryngring av asp, lönn och rönn är kraftig.
Området genomkorsas av gångvägar och har högt rekreationsvärde. Andelen triviallövträd är stor och
med viss tvekan definieras ca 50 % av arealen som ädellöv.

ARTER
Inga intressantare arter påträffade
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ORIGINALID
1494_25

NAMN
Ekenäs

KLASS
X
Y
Karta Kommun
2
1347265 6479464 8C5j Lidköping

Areal (ha)
4,1

KLASSIFICERING
Klass 3
En bäckravin med tidigare fodermark som nu är bevuxen av yngre lövskog. Enstaka grova hagmarksekar
står i norra kanten av området. Området betas av häst. I den västra delen dominerar asp. Ca 60 % av
området kan definieras som ädellövskog.

ARTER
• Ulota crispa 2
• Skogsbingel 2, skogsklöver 1, ängsvädd 1
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ORIGINALID
1496_1608

NAMN
Arvidstorp

KLASS
2

X
1380869

Y
6484324

Karta
8D6g

Kommun
Skövde

Areal (ha)
4,5

KLASSIFICERING
Klass 1. Bedömningen har höjts jämfört med tidigare.
Område längs en bäck som ger fuktigt mikroklimat. Rikligt med signalarter och rödlistade arter över hela
området. Gott om grov alm samt rikligt med död ved. Intressant kärlväxtflora. Bra förutsättningar för
rödlistade arter av epifyter, marksvampar och snäckor. Klass 1 motiveras av att området har mycket höga
naturvärden med gott om signalarter, rödlistade arter och värdefulla strukturer samtidigt som det finns i
anslutning till ett naturreservat med mycket höga naturvärden. Naturvärdena hotas om området angrips
av almsjuka.

ARTER
• Anomodon longifolius 2, Antitrichia curtipendula 2, Eurynchium ssp 2, Homalia trichomanoides 2,
Mnium undulatum 2, Porella platyphylla 1, Rhytidiadelphus triquetrus 2, Ulota crispa 2
• Acrocordia gemmata 1, Gyalecta ulmi 2 NT, Leptogium lichenoides 1, Lobaria pulmonaria 1 NT
• Blåsippa 3, bäckbräsma 1, kransrams 2, skogsbingel 3, svart trolldruva 1
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ORIGINALID
NAMN
1496_1684
Linoljedalen

KLASS
3

X
1387343

Y
6478805

Karta
8D5h

Kommun
Skövde

Areal (ha)
5

KLASSIFICERING
Klass 3
En djup bäckravin som till stor del är bevuxen av medelgrov askskog. Mängden död ved är än så länge
liten. Hela området bedöms kunna definieras som ädellövskog.

ARTER
• Eurynchium ssp 2, Homalia trichomanoides 2, Mnium undulatum 2
• Bäckbräsma 1
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ORIGINALID
1499_1112

NAMN
Bäcken

KLASS
X
Y
4
1357664 6456237

Karta
8D1b

Kommun
Falköping

Areal (ha)
7

KLASSIFICERING
Klass 4
Området domineras av triviallöv och gran. En betad hagmark med björk finns i norra delen av det södra
området. Ingen del bedöms kunna definieras som ädellövskog. Avverkning och gallring har skett över ett
större område i de centrala delarna av det södra området. Möjligen kan detta vara orsakat av stomskador.
Ädellövträd kan ha försvunnit i och med detta. Andelen gran är stor och en igenväxning av gran kan även
ha skett jämfört med det tidigare inventeringstillfället.

ARTER
• Eurynchium ssp 1, Mnium undulatum 2, Rhytidiadelphus triquetrus 2, Ulota crispa 2
• Pleurosticta acetabulum 1, Xanthoria parietina 2
• Gökärt 2, ormbär 1, skogsnäva 1, stor blåklocka 1
• Entita NT, nötkråka NT
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ORIGINALID
1499_1124

NAMN
Tåstorp

KLASS
3

X
1361285

Y
6457779

Karta
8D1c

Kommun
Falköping

Areal (ha)
8,7

KLASSIFICERING
Klass 3
Ett fuktigt område längs en dikad bäck. Tidigare fodermark som vuxit igen med främst klibbal men även
en del björk, rönn, hägg, ask och fågelbär. Mängden ädellöv är såpass litet att området knappast kan
definieras som ädellövskog.

ARTER
• Eurynchium ssp 1, Mnium undulatum 3, Ulota crispa 2
• Xanthoria parietina 1
• Spillkråka
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ORIGINALID
1499_120

NAMN
Äspholmen

KLASS
2

X
Y
1358027 6434228

Karta
7D6b

Kommun
Falköping

Areal (ha)
2,1

KLASSIFICERING
Klass 2
En lövträdsdunge som ligger i betesmark. I norra delen finns rester av ett torp där det står en grov ask. I
övrigt förekommer ädellövträd sparsamt medan björk dominerar. Det förekommer gott om död ved i
området. Området bedöms inte kunna definieras som ädellövskog. Mängden signalarter är liten vilket gör
att bedömningen ligger på gränsen till klass 3.

ARTER
• Antitrichia curtipendula 1, Mnium undulatum 1
• Hypocenomyce scalaris 2, Usnea spp 1, Xanthoria parietina 1
• Blåsippa 3, gökärt 2, skogsklöver 2, skogsnäva 2
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ORIGINALID
1499_587

NAMN
Skärvum

KLASS
3

X
1356912

Y
6443546

Karta
7D8b

Kommun
Falköping

Areal (ha)
17,9

KLASSIFICERING
Klass 3
Stora delar av området består av björkhagar med inslag av ek som betas. Endast det västligaste området
kan definieras som ädellövskog vilket motsvarar ca 15 % av arealen.

ARTER
• Ulota crispa 1
• Hypocenomyce scalaris 1, Pleurosticta acetabulum 1, Usnea spp 1, Xanthoria parietina 2
• Gökärt 3, skogsklöver 1, skogsnäva 2, ängsvädd 2
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ORIGINALID
NAMN
1499_619
Simonstorp

KLASS
3

X
1357578

Y
6441868

Karta
7D8b

Kommun
Falköping

Areal (ha)
0,3

Klass 3
Ett litet lövträdsområde med åkermark på norr‐ och sydsidan. Grova popplar dominerar i området men
mängden lönn är tämligen stor. Dungen kan med viss tveksamhet definieras som ädellövskog.

ARTER
Inga intressantare arter påträffade
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Bilaga 1.
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Bilaga 2. Manual lövskogsinventering
Blanketthuvud
Uppgifter som fylls i vid fältbesöket:


Objektnummer enligt basinventering



Objektsnamn



Det ekononomiska kartbladets nummer



Inventerarens signatur.



Datum för fältbesöket



Sannolik förändring. Denna ruta kryssas i om det skett någon förädring i objektet sedan
senaste inventering. Kommentar till detta skrivs i ”Noteringar” i slutet av blanketten.

Skogstyp
I regel förekommer det flera olika skogstyper i samma objekt. Här anges de skogstyper som
förekommer i beståndet. Förekomsten kvantifieras i en tregradig skala enligt följande: 1 ‐ 0‐25%
2 ‐ 25‐75% 3 ‐ 75‐100%.

Definition av de olika skogstyperna:
Almskog ‐ Minst 50% av beståndet utgörs av alm
Askskog ‐ Minst 50% av beståndet utgörs av ask
Bokskog ‐ Minst 50% av beståndet utgörs av bok
Ekskog ‐ Minst 50% av beståndet utgörs av ek
Lindskog ‐ Minst än 50% av beståndet utgörs av lind
Ädellövblandskog ‐ Olika ädla lövträd utgör tillsammans minst 50% av beståndet
Björkskog ‐ Minst 50% av beståndet utgörs av björk
Aspskog ‐ Minst 50% av beståndet utgörs av asp
Gråalskog ‐ Minst 50% av beståndet utgörs av gråal
Klibbalskog ‐ Minst 50% av beståndet utgörs av klibbal
Triviallövskog med ädellövinslag ‐ Ädla lövträd utgör minst 10% av beståndet och andelen
barrträd understiger 40%
Ädellövbarrblandskog ‐ Som ovan men andelen barrträd är minst 40%
Hage med ädla lövträd ‐ Hagmark med minst 50% ädla lövträd
Hage med ädellövinslag ‐ Hagmark med minst 10% ädla lövträd
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Om hela beståndet är att betrakta som ädellövskog kryssas rutan med ʺÄLʺ, om endast delar av
beståndet är att betrakta som ädellövskog kryssas rutan med ʺÄL delʺ och om ingen del av
beståndet är att betrakta som ädellövskog kryssas rutan med ʺej ÄLʺ.
Ädellövskogslagen trädde i kraft den 1 juli 1984. Bestämmelserna för de fyra sydliga länen
ändrades nyligen så att samma bestämmelser nu gäller i hela landet. Ädellövskogslagen
behandlar följande trädslag avenbok, alm (alla arter), lind (alla arter), skogslönn, fågelbär, bok,
ek (alla arter) och ask.
Med ädellövskog avses i lagens mening:
1) Skogsbestånd som utgörs av ädla lövträd till minst 50% och vars areal är minst ett halvt
hektar.
2) Trädbestånd (=läs hagmarker) som inte är jordbruksmark och som har ädla lövträd till minst
70%. Det måste vara minst 10 träd/hektar och träden måste vara minst 130 cm höga och ha en
stamdiameter i brösthöjd av minst 30 cm.

Trädslag
Frekvens:
Här anges de trädslag, lågor och torrakor som förekommer i objektet. Förekomst av de olika
trädslagen i objektet kvantifieras i en tregradig skala enligt följande:
1 ‐ enstaka träd

2 ‐ medelrik förekomst

3 ‐ rik förekomst

Även förekomst av lågor ʺLåʺ och torrakor ʺToʺ av respektive trädslag kvantifieras enligt samma
skala i kolumnen markerad ʺFrʺ. De lågor och torrakor som inte kan artbestämmas klumpas
ihop och redovisas jämte en tom ruta i nederdelen av blocket.
Som träd räknas alla trädbildande arter oavsett stamdiameter och men inga buskar.
Individermed en stamdiameter större än 5 cm noteras under rubriken ʺTrädslagʺ. Klenare träd
noteras under rubriken ʺföryngringʺ.
Grovlek:
Grovleksklasserna delas in enligt följande:
1 ‐ klen

2 ‐ medelgrov

3 ‐ grov

4 ‐ mycket grov

Samma grovleksklasser gäller för lågor och torrakor. Här anges frekvensen av grova och mycket
grova lågor och torrakor i kolumnen markerad 3/4.
Grovleksklassificeringen skiljer sig från trädslag till trädslag. En mycket grov al är t ex inte lika
grov som en mycket grov ek. Nedan följer ett ungefärligt schema för hur grovleksklassningen
ska göras trädslag för trädslag. De mått som anges gäller stamdiameter. Notera att sly inte ingår
i denna tabell utan noteras under rubriken ʺFöryngringʺ.
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TABELL GROVLEKSKLASSER
1

2

3

4

Alm

5‐15 cm

15‐40 cm

40‐75 cm

>75 cm

Ask

5‐15 cm

15‐40 cm

40‐75 cm

>75 cm

Bok

5‐15 cm

15‐60 cm

60‐100 cm

>100 cm

Ek

5‐15 cm

15‐60 cm

60‐100 cm

>100 cm

Lind

5‐15 cm

15‐60 cm

60‐100 cm

>100 cm

Lönn

5‐15 cm

15‐40 cm

40‐75 cm

>75 cm

Gråal

5‐15 cm

15‐30 cm

30‐50 cm

>50 cm

Klibbal

5‐15 cm

15‐30 cm

30‐60 cm

>60 cm

Asp

5‐15 cm

15‐30 cm

30‐60 cm

>60 cm

Björk

5‐15 cm

15‐30 cm

30‐60 cm

>60 cm

Sälg

5‐15 cm

15‐30 cm

30‐60 cm

>60 cm

Gran

5‐15 cm

15‐40 cm

40‐75 cm

>75 cm

Tall

5‐15 cm

15‐60 cm

60‐100 cm

>100 cm

Ålder:
Åldersklasserna för levande träd delas in enligt följande:
1 ‐ unga träd

2 ‐ mogna träd

3 ‐ gamla träd

Ofta är ålder kopplat till grovlek men behöver inte nödvändigtvis vara det. I ett krattekbestånd
som växer under magra förhållanden kan t ex många träd vara gamla även om de inte är mer än
medelgrova till dimensionen. Det omvända gäller t ex granbestånd på f d åkermark.
Föryngring:
Här antecknas de vanligaste trädbildande arterna med en stamdiamter som under‐stiger 5 cm.
Kvantifiering i en tregradig skala kan göras som ett minnestöd men är inget krav.

Nyckelelement
Här anges förekomst av olika nyckelelement. Kvantifiering anges i en tregradig skala enligt
följande:
1 ‐ enstaka/lite

2 ‐ medelrik förekomst

3 ‐ rik förekomst

Kort kommentar till respektive nyckelelement:


Vattendrag ‐ Täcker allt från rännil till älv. I klartextbeskrivningen anges vad det gäller.



Källa, källpåverkan ‐ Här avses i första hand källpåverkad mark.
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Strand ‐ Kan vara både havsstrand eller sötvattenstrand (sjö eller större vattendrag).
Specificering görs i klartextbeskrivningen.



Block ‐ Större än grus mindre än berg.



Myrstack ‐ Kan vara ett tecken på skogsbete (främst barrskog?). Kan hysa en del roliga
arter (svampar och skalbaggar).



Lodyta, Bergvägg ‐ Flytande storleksskillnad. Här anges också åt vilket håll ytan eller
väggen vetter.



Boträd ‐ Träd med uthackade bohål.



Hällmarker ‐ Berg i dagen.



Skalgrus ‐ Det är inte alltid så lätt att avgöra om jordmånen är skalförande eller inte. Leta
efter skal i vägskärningar, bäckbrinkar o dyl. Större förekomster finns angivna på
jordartskartor.



Innesluter åker/äng ‐ Här avses små lyckor som kan finnas i vissa bestånd.



Skogsbryn ‐ Här avses brynvegetation bestående av olika taggiga buskar.



Hamlade träd ‐ Träd som använts för lövfodertäkt. Både träd med spoår efter hamling
och sådana som fortfarande hamlas ska anges.

Ingrepp/Hävd
Här anges respektive ingrepp eller hävdåtgärd i en tregradig skala enligt följande:
1 ‐ viss påverkan

2 ‐ måttlig påverkan

3 ‐ stor påverkan



Röjning/gallring ‐ Vid röjning lämnas i regel det avverkade slyet kvar på platsen. Det har
i regel en stamdiamter som understiger 5 cm. Röjning kan ske i både busk‐ och
trädskiktet ensamt eller var för sig. Vid gallring tas det urgallrade virket om hand.



Dikning ‐ Kvantifieringen avser längden på dikena och inte dikets djup eller bredd.
Dessa uppgifter kan ‐ om man så vill ‐ föras in i klartextbeskrivningarna.



Stubbar ‐ Med stubbar avses de kvarlämnade nederdelarna av träden vid avverkningar
och gallringar men inte vid röjningsarbeten.

Buskskikt
Här kvantifieras förekomsten av respektive art i en tregradig skala enligt följande:
1 ‐ enstaka

2 ‐ medelrik förekomst

3 ‐ rik förekomst

Vid ʺKommentarʺ anges buskskiktets slutenhet (glest, medelslutet, slutet). Här kan t ex också
anges om mycket gamla buskar finns i beståndet, om buskskiktet ger upphov till lågor etc.
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Fältskikt
Här anges respektive fältskiktstyp enligt separat schema. Täckningsgrad anges i en tregradig
skala enligt följande:
1 ‐ 0‐25%

2 ‐ 25‐75%

3 ‐ 75‐100%.

Artlista
Förekomst av respektive art anges i en tregradig skala enligt följande:
1 ‐ enstaka

2 ‐ medelrik förekomst

3 ‐ rik förekomst

Observera att alla arter knyter till objektet som sådant och inte till speciella delobjekt
(=skogstyper), trädslag eller lågor/torrakor. Vill man ta med sig denna information hem måste
detta antecknas eller pratas in på band. Dessa uppgifter kan ‐ om man så vill – redovisas i
klartextbeskrivningarna.

Hotade arter
Under denna rubrik anges eventuell förekomst av hotade arter. Här kan dock även anges andra
intressanta arter som inte redovisas någon annanstans på blanketten. Frekvens anges på samma
sätt som för arterna under föregående rubrik.

Faunaobservationer
Rubriken talar för sig själv.

Preliminär klassning
Här naturvärdesklassas beståndet med lövskogarna i den aktuella kommunen som referensram.
Denna klassning kan möjligen justeras då länet är färdiginventerat och alla länets lövskogar
bildar refernsram.
Varje bestånd klassificeras efter en tregradig skala enligt följande:
1 ‐ Mycket högt skyddsvärde (naturvärden kan anses tillräckligt höga för att 7 NVL skall kunna
tillämpas). Inget skogsbruk bör bedrivas men ibland kan naturvårdsrelaterade trädfällningar
accepteras.
2 ‐ Högt skyddsvärde. I dessa skogar ska man ta långtgående naturvårdshänsyn (utöver de
generella hänsynsreglerna).
3 ‐ Visst skyddsvärde. Skogsnäringens normala naturvårdshänsynsregler räcker för att bevara
naturvärdena. Utan dessa hänsyn kommer däremot naturvärdena att minska vilket strider mot
de generella miljömålen.
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Vid bedömning och klassificering ska hänsyn tas till följande kriterier:
‐ Beståndets flora och fauna
‐ Beståndets storlek
‐ Beståndets form
‐ Beståndets ålder och förekomst av gamla träd
‐ Beståndets kontinuitet
‐ Förekomst av äldre successionsstadier som lågor och torrakor
‐ Förekomst av småbiotoper som t ex bäckar, källor, lodytor, skogsbryn, stränder mm
‐ Skyddsvärd flora och fauna
‐ Förekomst av för regionen ursprungliga skogstyper
‐ Förekomst av sällsynta eller hotade naturtyper
‐ Avsaknad av ingrepp som vägar, bebyggelse, kraftledningar o dyl
‐ Avsaknad av skogliga åtgärder och ingrepp
‐ Beståndets värde för landskapsbilden
‐ Beståndets värde för friluftsliv och rekreation

Motivering
Här motiveras klassificeringen kortfattat. Gäller endast för bestånd i klass 1 eller 2.

Noteringar
Här kommenteras ingrepp/hävd samt noteras övrig information som inte kommer med i
ovanstående avdelningar. Om klassningen ändrats kommenteras detta här. Här kommenteras
också om inventeraren tycker att den gamla klassningen inte riktigt stämmer med dagens
inventerarögon och i så fall varför.
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