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Syfte och uppdrag
Syftet har varit att ta fram förslag till skötselplan och informationsskyltar för tätortsnära
naturområden i Vessigebro där Vessigebro Vägsamfällighetsförening har hand om skötsel av
stigar mm. Arbetet har gjorts på uppdrag av Vessigebro vägsamfällighetsförening.

Metod
Arbetet har lagts upp av en arbetsgrupp bestående av Vessigebro Vägsamfällighetsförening,
Naturskyddsföreningen i Falkenberg, Skogsstyrelsen och Falkenbergs kommun. Områdena
besöktes gemensamt för översyn den 23 maj 2013 varvid fåglar och naturtyper noterades. Den
11 juni gjordes naturinventering av områdena. Träd, buskar och örter samt fåglar, skogliga
signalarter och intressantare insekter noterades. Fotodokumentation gjordes också.
Därefter sammanställdes förslag till mål, åtgärder och skötsel för de olika områdena. Dessa
diskuterades med arbetsgruppen. Efter synpunkter och tankar som kommit fram gjordes en
slutlig version av skötselplan.
Under inventering och vid diskussioner har också behovet av informationstavlor blivit klart och
fem skyltar togs efter detta fram.
Inventering och sammaställning av skötselplan har gjorts av Peter Nolbrant, BioDivers. L.
Anders Nilsson har hjälpt till med bestämning av nyponsandbi Andrena nitida

Faktaruta
Förkortningar
ÅGP=Ingår i ett nationellt åtgärdsprogram för hotade arter
EU=Ingår i EU:s artskyddsförordning eller fågeldirektivet
Rödlistadekategorier
NT=Nära hotad (Near Threatened)
VU=Sårbar (Vulnerable)
EN=Starkt hotad (Endagered)
CR=Akut hotad (Critcally Endangered)
RE= nationellt utdöd (Regionally Extinct)
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Allmän beskrivning

Figur 1. Områden som inventerats och där förslag till skötselåtgärder getts.

Natur
Vessigebro ligger mycket naturskönt invid Ätran längs en sträcka av ån med fina strömsträckor.
Både Ätran och omgivande landskap med betesmarker, åkrar och lövområden är mycket
vackra och även biologiskt mycket värdefulla.
Här finns också en intressant kulturhistoria med den smalspåriga järnvägen som fanns tidigare,
flottning och en viktig överfart över Ätran som funnits under lång tid.
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Den tätortsnära naturen som finns nära där vi bor och som vi dagligen upplever har mycket
stor betydelse för välbefinnande och hälsa. Forskning har visat att blodtryck och
stresshormoner sjunker bara genom att se natur och höra naturljud. Omväxlande natur med
vattenmiljöer, öppna ängar och skogsdungar verkar vara ett landskap som är särskilt tilltalande
för många. I ett sådant mångformigt landskap finns ofta också en stor biologisk mångfald av
växter och djur. Eftersom naturen är så viktig att vistas i är det också värdefullt att den görs
tillgänglig genom stigar, gångvägar och cykelvägar. Det är också viktigt att skolor har möjlighet
att komma ut i naturen för utforskning och uteundervisning. Naturen bidrar också med många
ovärderliga ekosystemtjänster. Ett tydligt exempel är den pollinering av fruktträd och
bärbuskar som framförallt bin och humlor bidrar med. En rik och mångformig natur är därför
viktigt för oss på många olika sätt.

Figur 2. Stig och jätteek i område 3a.

Den största delen av alla arter utgörs av insekter. Eftersom många av dessa arter är så små och
svåra att se, upplever vi bara en bråkdel av detta viktiga myller. Vissa insekter som fjärilar,
trollsländor samt andra grupper som blommor och fåglar lägger vi lättare märke till. Genom att
studera artrikedomen av exempelvis växter och fåglar får man också en uppfattning om hur
det står till med den övriga mångfalden av alla tusentals arter som vi inte ser.
Fågellivet i Vessigebro är rikt och här finns även en del intressanta och ovanligare insekter som
är tecken på värdefulla naturområden. I maj och början juni hörs en mängd sjungande fåglar
och några i kören av fåglar som noterats vid besöken var trädgårdssångare, härmsångare
ärtsångare, törnsångare, svarthätta, lövsångare, gransångare, grönsångare, svartvit
flugsnappare, gärdsmyg, stenknäck, bofink, koltrast, rödhake, järnsparv, talgoxe, blåmes,
rödstjärt, ringduva och turkduva. I lövområdena har större och mindre hackspett setts. Längs
Ätran finns forsärlor och knipor. Vissa år har också den vackra kungsfiskaren häckat. Även
6

några riktigt ovanliga fåglar sågs vid besöken nämligen den mindre flugsnapparen strax söder
om kyrkan och rosenfinken längs Ätran. På Artportalen finns också tidigare rapporter om andra
sällsynta fåglar längs ån som gräshoppsångare och flodsångare.
Tabell 1. Exempel på rödlistade och några andra särskilt intressanta arter i området
Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe NT
Almsnabbvinge Satyrium w-album NT (uppgift från Ingemar Alenäs)
Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT (uppgift från Ingemar Alenäs)
Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae NT (uppgift från Ingemar Alenäs)
Allmän metallvingesvärmare Adscita statices NT (uppgift från Ingemar Alenäs)
Humlerotfjäril Hepialus humuli NT (uppgift från Ingemar Alenäs)
Nyponsandbi Andrena nitida VU
Väddsandbi Andrena hattorfiana NT
Långhornsbi Eucera longicornis
Myskbock Aromia moschata NT i 2005 års rödlista (uppgift Ingemar Alenäs)
Lundblåoxe Platycerus caraboides (Ingemar Alenäs 2013)
Vaktel NT (Artportalen)
Turkduva NT
Mindre hackspett NT
Kungsfiskare VU, EU (uppgift från Ingemar Alenäs)
Mindre flugsnappare NT, EU
Rosenfink VU
Gräshoppsångare NT (Artportalen)
Flodsångare NT (Artportalen)
Lax EU
Ål CR
Havsnejonöga NT (uppgift från Ingemar Alenäs)
Ekticka Phellinus robustus NT
Korallticka Grifola frondosa NT signalart (Skogsstyrelsen)
Glansfläck Arthonia spadicea signalart
Platt fjädermossa Neckera complanata signalart (Skogsstyrelsen)
Ek (jätteträd med brösthöjdsdiameter > 1 m.) ÅGP
Ask VU
Alm VU

Bland insekterna vid inventeringen sågs den rödlistade violettkantade guldvingen Lycaena
hippothoe NT i gräsmarken utanför Montessoriskolan. Totalt finns sex rödlistade fjärilar
rapporterade från området (tabell 1). Det hotade och mycket ovanliga nyponsandbiet Andrena
nitida VU sågs på två platser, dels på den öppna marken öster om Montessoriskolan (område
2a) och dels längs grusvägen söder om kyrkan (område 8). Det likaså rödlistade väddsandbiet
Andrena hattorfiana NT sågs längs grusvägen söder om kyrkan (område 8). Arten är helt
specialiserad på åkervädd. Även det intressanta långhornsbiet Eucera longicornis sågs inne i
samhället i blommande gulvial i område 4 (specialist på ärtväxter). Ytterligare tre arter av
sandbin Andrena sp sågs vid besöken och dessutom sågs jordhumlor, ängshumla och
åkerhumla. Ett 50-tal arter av vildbin bör man någorlunda lätt kunna hitta i området.
Det finns cirka 290 arter av vildbin i Sverige. De allra flesta är solitärbin. Endast tambiet och
humlorna är egentliga samhällsbyggare med arbetare. Hos solitärbina bygger honorna själva
bon och samlar föda till larverna. Humlor och solitärbin är mycket viktiga för pollineringen av
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bland annat grödor, fruktträd och bärbuskar. Därför bör man skapa bra förutsättningar för
dessa insekter. Cirka 70 % av solitärbina gräver bon i marken och många arter vill ha lättgrävd
sandig mark med bara solexponerade jordblottor. En stor del av övriga bin bor i dött trä som
står eller ligger relativt solbelyst och som har små kläckhål från skalbaggar.
Sandiga miljöer finns i området så potentialen för grävande bin är god. Det är också viktigt att
spara dött trä i form av stående träd, liggande träd eller döda grenar i sol eller halvskugga.
Obehandlade gamla stängselstolpar och gamla byggnader kan också fungera som bon för
många bin. Impregnerat trä är däremot giftigt för insekterna.

Figur 3. Dött träd i område 3b.

Figur 4. Döda liggande trädstammar i område 7.
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Figur 5. Obehandlade stängselstolpar mitt emot område 8 (vägslänten i bakgrunden).

Dessutom är det viktigt att det finns föda för bina under hela säsongen, även under de
perioder då fruktträden inte ska pollineras. Vissa buskar, träd och örter är särskilt värdefulla
som blomresurs för bin och humlor. Sälg och vide är mycket viktiga eftersom de blommar först
på säsongen och föder en mängd tidiga och nyvaknade insekter. Andra träd och buskar som
sedan blommar i tur och ordning är lönn, hägg, apel, rönn, hagtorn, hallon, fläder, lind och
björnbär. Vildhallon ses ofta som en skräpig igenväxningsväxt med är mycket viktig och
omtyckt av vildbin och humlor.
En stor variation av blommande örter är också viktigt. Exempel på särskilt värdefulla örter är
fibblor, vitklöver, rödklöver, käringtand, vädd, gullris (ej kanadensiskt gullris), blåklockor,
renfana och röllika. Även den ofta bekämpade maskrosen är viktig för många humlor och
vildbin. Ett problem på många marker är att näringshalterna i marken är så höga på grund av
tidigare gödsling, igenväxning och kvävenedfall. Detta gör att frodigt gräs och enstaka örter tar
över, framförallt smörblommor och hundkäx, vilka tyvärr inte är de mest eftertraktade
blommorna för vildbin och humlor. Det gäller alltså att försöka hålla ner näringsnivåerna, vilket
man kan göra genom slåtter och bortförsel av det slagna gräset. Vårbränning kan också vara
ett enklare sätt att minska mängden kväve samt även mängden kvävande gammalt gräs.

Figur 6. Blommande maskrosor i område 4 den 23 maj. Humlor och sandbin (Andrena sp) sågs i
blommorna.
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Figur 7. Blommande prästkrage och gulvial i område 4 den 11 juni. I gulvialen sågs en hona av
långhornsbi.

I flera områden finns grova träd och döda trädstammar och grenar. Detta gör att det också
finns en hel del vedlevande skalbaggar och andra insekter. Just skalbaggarna är en särskilt
artrik grupp med många viktiga arter. De lever i veden, i håligheter eller under barken i ett eller
flera år för att sedan kläckas och para sig. Blomrikedom i områden runt träden är viktigt
eftersom många arter som vuxna söker föda i blommorna. Vid inventeringen noterades inga
särskilda arter. Ingemar Alenäs har däremot observerat flera vackra arter som myskbock
Aromia moschata vars larver lever i gammal sälg. Andra vackra arter som är rapporterade är
fyrbandad blombock Leptura quadrifasciata, fläckig blombock Rutpela maculata, humlebagge
Trichius fasciatus och lundblåoxe Platycerus caraboides.

Några särskilt intressant miljöer
Ätran är förstås en särskilt intressant miljö i Vessigebro. Strömsträckor finns i området och
laxen finns i ån. I vattnet finns en mängd småkryp och sländor av olika slag. Särskilt
iögonenfallande är de båda arterna av jungfrusländor, blå jungfruslända och blåbandad
jungfruslända. Längs stränderna står en bård med träd varav en hel del äldre och grövre alar.
Dessa står solbelyst och när döda träd uppstår är dessa mycket viktiga för en rad vedlevande
insekter som många skalbaggar. Där det står gammal sälg kan myskbockens Aromia moschata
larver leva. En del träd faller i vattnet och stammarna utgör då viktiga skydd för småkryp och
fisk.
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Figur 8. Utsikt över Ätran från bänken i område 2f.

Figur 9. Lillån.

Även Lillån med omgivande trädmiljöer utgör en mycket värdefull miljö. Här finns öring och
längre uppströms den hotade flodpärlmusslan.
Flera värdefulla lövområden finns i Vessigebro. Lövområdet längs banvallen i norr innehåller
gott om gamla björkar, hasslar och döda träddelar. Här är en mycket bra miljö för fåglar och
insekter. Den rödlistade mindre hackspetten finns i området och björkblåoxen som setts i
närheten kan troligen komma härifrån. Området är en av Skogsstyrelsen utsedd nyckelbiotop.
Ytterligare ett område söderut är en nyckelbiotop. Här finns ett 20-tal grova ekar varav flera
har fått stamhåligheter. Ek är ett särskilt viktigt trädslag som bostad åt en stor mängd insekter,
svampar och lavar. Särskilt när träden får stamhåligheter får träden stor betydelse. Grova
vidkroniga ekar som tidigare stått öppet är mycket känsliga för igenväxning och röjning runt
ekarna behövs.
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Figur 10. Värdefull ihålig ek i område 5.

Även områdena runt och söder om kyrkan, längs Lillån och kullen söder om Lillån är ett
varierat, vackert och värdefullt område med både lövdungar och öppna marker. Kanske inte så
konstigt att den kräsna mindre flugsnapparen sågs just här strax söder om kyrkan.
Slutligen bör de öppna gräsmarkerna intill Montessoriskolan nämnas. På de högre delarna av
det öppna området finns torrare magrare mark med gott om bland annat gråfibbla och
rödfibbla. Marken är sandig och bra förutsättningar finns för grävande bin om man skapar upp
lite sandblottor. Här sågs också det hotade nyponsandbiet och den rödlistade violettkantade
guldvingen, vilket tyder på att området är särskilt intressant.

Figur 11. Det hotade nyponsandbiet (Andrena nitida) i rödfibbla på ängen vid Montessoriskolan (omr.
2a).

Generellt om åtgärder
Några saker är särskilt viktigt att lyfta fram som har stor betydelse för artrika och friska
ekosystem i området. Rik blomning av ängsväxter, buskar och träd ger mat åt en stor mängd
insekter som vildbin, fjärilar och skalbaggar. Områden med tunt växttäcke och ytor med bar
sandig solbelyst jord är en viktig boplats för en stor mängd insekter som t ex vildbin. Slutligen
är gamla ihåliga träd, döda trädstammar och döda grenar bostad åt en stor mängd arter av
svampar, lavar, mossor, insekter, fåglar och fladdermöss.
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Alla dessa miljöer har minskat starkt i landskapet på grund av en allt rationellare
markanvändning, där det inte finns plats för de värdefulla miljöerna. Ängar har vuxit igen eller
gödslats så att gräset tar över. Sandblottor växer igen och beskuggas. Sälgar och vide huggs
bort. En alltför stor städiver har gjort att den döda veden minskat och blivit så ovanlig att arter
inte längre kan överleva.
Genom att sköta blomrika ängs- och hagmarker och hålla öppet sandblottor kan man snabbt
skapa bättre förutsättningar för en mängd arter av vildbin och fjärilar. Det är viktigt att slå
blomrika marker sent efter att blomningen är över och att ta bort det slagna gräset efter några
dagar. Ett alternativ till slåtter är vårbränning före den 15 april. För mer information om
tillvägagångssätt vid naturvårdsbränning se broschyren ”Guldsandbi och andra vildbin i Storåns
dalgång” (Marks kommun, 2011). Om man sparar buskar och träd som blommar vid olika
tidpunkter ger man ytterligare bättre förutsättningar. Särskilt är sälg och vide av stor betydelse
för många vårtidiga insekter.
Dessutom behöver man sköta de gamla ekarna samt spara döda trädstammar och grenar så att
svampar, lavar, skalbaggar och vildbin får ett tillhåll. Rekommendationen är att ekens krona
ska ha minst sex meter till närmaste annan trädkrona. Vid röjning av igenvuxna ekar bör man
göra det i etapper för att träden ska hinna anpassa sig och inte chockas.
För döda träd eller grenar gäller en generell avvägning mellan säkerhet och naturvärden. Om
man är tvungen att åtgärda träd som står riskabelt bör man i första hand avlasta kronan
genom att beskära grenar. Om detta inte är tillräckligt bör man om möjligt skapa en
högstubbe. Är inte detta heller möjligt är sista alternativet att fälla trädet.
Enklast och ofta det bästa är att låta trädet ligga kvar. Om det inte ligger bra kan man flytta det
en bit och lägga det på lämpligt ställe, gärna i halvskugga. Om kronan är risig kan man kvista
och ta bort klenare grenar och lämna stammen och grövre grenar.
Om det uppstår större mängder trädstammar eller grenar som behöver flyttas är det lämpligt
att, på några förutbestämda platser, anlägga ”biodepåer”. Detta är högar med stammar
och/eller grenar som får ligga och bli bostäder åt svampar, lavar, skalbaggar och vildbin. Även
grodor och salamandrar använder högarna som skydd och övervintringsplatser. För mer råd
om biodepåer och skötsel av gamla träd se bilaga.

Övergripande mål
Naturen i områdena ska både hysa en rik biologisk mångfald där man tar särskild hänsyn till
arter som behöver gamla träd och rik blomning samt fungera som rekreation för människor.
Områdena ska också bidra med boplatser och föda för vildbin som fungerar som pollinatörer
för fruktträd, buskar och andra grödor.
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Prioritering av områden
Nedan följer en tabell som ger en översikt över naturvärden och vilka områden som är mest
prioriterade att göra naturvårdande åtgärder i.
Skötselplanen och prioriteringen av åtgärder bör utvärderas och vid behov förnyas efter ett
antal år, förslagsvis vart femte år.

Tabell 2. Tabell över områden, bedömt naturvärden, bedömd arbetsinsats vid naturvårdande åtgärder
och prioritering av områden där åtgärder bör göras. Tre prioriteringsnivåer anges varav 1 är den högst
prioriterade nivån. Bedömningen av naturvärden får ses som preliminär och kan ändras med tiden eller
om ny kunskap tillkommer. Observera att prioriteringen endast bedöms utifrån naturvård och inte när
det gäller säkerhetsrisk eller rekreation.
Område
Prioritet 1
2a
5
8
10
Prioritet 2
1
2e
3a
4a
6
7
Prioritet 3
2b
2c
2d
2f
2g
3b
3c
4b
9a
9b

Naturvärde

Arbetsinsats

Prioritet av naturvårdsåtgärd

Mycket högt
Mycket högt
Mycket högt
Högt

Stor
Stor
Medel
Medel

1
1
1
1

Mycket högt
Vissa naturvärden
Högt
Vissa naturvärden
Högt
Högt

Liten
Medel
Stor
Stor
Medel
Medel

2
2
2
2
2 (röjning runt ek), 1 (bekämpning av jätteloka)
2

Vissa naturvärden
Högt
Högt
Vissa naturvärden
Vissa naturvärden
Vissa naturvärden
Vissa naturvärden
Högt
Vissa naturvärden
Högt

Liten
Liten
Liten
Medel
Stor
Liten
Medel
Medel
Stor
Liten

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Förslag till mål, åtgärder och skötsel för delområden
Område 1

Beskrivning
Området, som ligger längs Pyttebanan, består av blandlövskog på 4 ha i en sluttning mot öster
ner mot svämplanet vid Ätran. I söder dominerar klibbal, en del är grövre med grenhål. På den
fuktiga marken växer skogsfräken. Grövre björkar står i hela området och grova
björkhögstubbar med hål och fnöskticka samt en hel del grova björklågor förekommer.
Hackspetthål ses i högstubbar. Mycket hassel finns och gott om grov hassel med död stammar.
Här växer också fågelbär, hägg, sälg, rönn, apel, ek, ask och asp. I sluttningen neråt mot öster
växer rikligt med gråal och klibbal och här finns gott om död ved. Längs vägen står flera döda
almar. Vid brynen växer även fläder. I fältskiktet dominerar blekbalsamin, rödblära, nejlikrot
och vitsippa. Även storrams och ormbär förekommer. Genom området sträcker sig en banvall
som fungerar som gångväg. En stig går också mot väster upp i slänten på ett ställe. Längst i
norr står en smal rad med träd längs vägen i anlutning till en öppen beteshage med fin utsikt
mot Ätran. Träden består av tidigare beskurna tämligen grova lönnar. Här finns även hagtorn,
nypon och fågelbär. I mitten av området längs vägen finns en öppen glänta med en ensam ek
som brutits. Längs vägen finns ett grunt dike med lite vatten där det växer bäckveronika och
bäckbräsma. Längs vägen sågs ängshumla och åkerhumla.
Skogliga signalarter: Korallticka NT, rostfläck, bäckbräsma, ormbär, storrams, mindre
hackspett NT
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Mål
Blandlövskog med gott om död ved som är bra förutsättningar åt svampar, insekter och fåglar.
En öppen solbelyst glänta finns läng stigen mitt i området.

Engångsåtgärder




Fri utveckling över större delen av området.
Döda almar intill vägen högkapas till högstubbar så att de inte utgör någon fara.
Risiga grenhögar intill vägen flyttas in i skogen på lämplig plats.

Skötselåtgärder



Slåtter av vägkanterna.
Gläntan hålls öppen genom röjning av träd och buskar som växer upp med några års
mellanrum.



Vid behov fälls eller högkapas döda träd som uppstår längs vägen och som innebär
risker. Träd eller grenar läggs på lämplig plats i skogen.
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Område 2a

Beskrivning
Öppna gräsytor på ett 1,9 ha stort område. Genom norra delen av området går en liten väg
som ger en sydvänd skärning med blommor som rödblära, smörblomma och björnbär.
Både norr och söder av vägen dominerar gräs med hundäxing och mycket gräshakmossa i
bottenskiktet. En hel del teveronika, grästjärnblomma och smörblomma förekommer. Söder
om vägen växer blommande örter som flädervänderot, johannesört, dunört, smörblomma,
ängshavrerot och gulsporre. På torrare mark uppe på en liten kulle och en sydvänd sluttning
växer gott om gråfibbla, rödfibbla, käringtand, femfingerört, liten blåklocka, teveronika, gullris,
rödblära, smultron, ärenpris, röllika, knippfryle och gulsporre (markerat som blomrikare på
kartan).
På kullen syns att det är ett tunt jordtäcke och att marken består av fin sand. Mot skogen i
öster finns grävlingsgryt.
I skogsbrynen växer bl a hagtorn, björnbär, fågelbär, fläder, sälg, rönn, hallon och hassel. Asp
växer ut i den öppna ytan på några platser. En ung planta av lind står vid den östra kanten vid
kullen. Här står även en liten buske slån som är tuktad av viltbete.
En hel del kanadensiskt gullris växer upp i området söder om vägen. Ett buskage av ung björk
och vide kommer också upp söder om vägen.
Bland insekterna sågs hallonsandbi, violettkantad guldvinge, ängssmygare, mörk jordhumla
och flera arter av solitärbin.
Signalarter: Hallonsandbi VU, sexfläckig bastardsvärmare NT, violettkantad guldvinge NT,
ängssmygare, myskbock, gråfibbla, smultron, femfingerört, käringtand, liten blåklocka, gullris

17

Mål
Öppen gräsyta med gott om blommande örter som fibblor, käringtand, femfingerört,
blåklockor, teveronika, gullris, gulsporre och åkervädd. Kanadensiskt gullris finns inte eller i
liten omfattning i området. I skogsbrynen finns gott om blommande träd och buskar av
exempelvis hagtorn, björnbär, fågelbär, fläder, sälg, rönn och hallon.
I den sydvända sandiga sluttningen finns flera bara sandblottor på minst 30 m2. Nyponsandbi
finns i en livskraftig population i området.

Engångsåtgärder








Ta bort asp som växer ut i vissa skogskanter. Högkapning på cirka 1 m höjd kan vara ett
sätt att minska rotuppslaget.
Ta bort björkarna som växer upp mitt i området. Spara vide.
Ta bort björkarna söder om vägen som skuggar den norra vägskärningen.
Vårbränning före den 15 april börs göras som restaureringsåtgärd för att få bort
gammal gräsförna och mossa.
Grävning av flera sandblottor i den sydvända slänten. Gräv i samband med detta även
bort alla bestånd av kanadensiskt gullris som annars på sikt hotar att ta över i området.
Så in åkervädd om denna art inte finns i området tidigare.
Plantera 3-5 bestånd av inhemsk nyponros (ej vresros) i området, gärna i brynen för att
gynna nyponsandbiet. Den införda vresrosen skapar problem med igenväxning.

Skötselåtgärder








Slåtter av öppna ytor efter den 15 augusti och bortförsel av det slagna gräset. Ett bra
alternativ till slåtter är vårbränning före den 15 april. Även om slåtter sker kan det
vissa år vara lämpligt att låta gräset stå och genomföra vårbränning i stället.
Slå vägskärningen efter 15 augusti och för bort det slagna gräset. Alternativ till slåtter
är vårbränning före den 15 april.
Röjning av sly med några års mellanrum som växer ut i den öppna ytan. Enstaka buskar
av exempelvis hassel, fläder och gråvide kan dock få växa i kanten och bilda skogsbryn.
Spara även lind.
Röj fram blommande buskar och träd i skogsbrynen.
Spara död ved i form av högstubbar och lågor i skogsbrynen.
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Område 2b
Beskrivning
Nedanför och söder om den ovan beskrivna öppna gräsytan fortsätter den öppna ytan fast i ett
frodigare parti med mycket kanadensiskt gullris. Ytan är cirka 0,3 ha. Mot väster växer mycket
brännässla och gott om hallon. Klibbalar och en del vide växer upp. Gräs dominerar och
mängden blommor är för övrigt liten.

Mål
Lövskogsområde.

Engångsåtgärder


Låt växa igen.

Skötselåtgärder


Eventuell gallring av träd med tiden så att lite grövre träd kan utveckas.

Område 2c
Beskrivning
Ett område på cirka 0,2 ha med mycket hallon och en del gråal. Unga träd av björk och klibbal
finns i området. Kärrsångare sjöng vid besöket.
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Mål
Ett halvöppet område som domineras av hallon. Hallonblommorna är mycket viktiga för en
lång rad olika arter av bin och humlor.

Engångsåtgärder


Inga särskilda.

Skötselåtgärder


Ta efterhand bort några yngre björkar eller alar samt röj bort eventuellt sly som
kommer upp så att området hålls öppet. Spara blommande träd och buskar.

Område 2d
Beskrivning
En långsträckt lövskogsbevuxen brink ner mot Ätrans svämplan. I området löper ett grund dike
där det i söder står flera grövre och äldre klibbalar. Områdets areal är cirka 1 ha.
Området domineras bitvis av klibbalar. Flera är döda och ytterligare flera ser försvagade ut. För
övrigt förekommer fågelbär, fläder, hassel, asp, gråal, björk, sälg och rönn.
I söder går en stig genom området.

Mål
Blandlövskog med gott om död ved och blommande träd.

Engångsåtgärder


Fri utveckling.

Skötselåtgärder


Röjning längs stigen.
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Område 2e
Beskrivning
Ett gräsområde under igenväxning längs med Ätran. I den södra delen finns en grillplats med
vindskydd. Områdets yta är cirka 1,2 ha.
Brännässla och hallon dominerar, särskilt i den södra delen. För övrigt växer frodigt gräs och en
hel del kanadensiskt gullris. En del flädervänderot, teveronika och maskros finns också. Ung
björk växer upp i området. Älggräs och flädervänderot växer längs ån. En ung ek växer mitt i
området söder om vindskyddet.
Längs ån står en trädrad där klibbal och gråal dominerar och med inslag av en del björk,
fågelbär och lönn. Äldre alar förekommer med död ved och håligheter.
Längs ån ses jungfrusländor forsärla och knipa. Törnsångare sjunger i området och rosenfink
hördes vid ett tillfälle.
En stig löper längs ån.

Mål
Lövskog i norra delen av området och öppet område runt vindskydden.
Vidkronig hagmarksek växer i den södra delen av området med öppna ytor runt trädet.
Längs åkanten finns en trädbård av lövträd med gott om äldre träd, hålträd och död ved.

Engångsåtgärder


Gallra björkarna. Spara andra trädslag och särskilt alla blommande träd och buskar.

Skötselåtgärder



Slåtter av stigen. Röjning på en bredd av 5-7 m längs stigen.
Slåtter och röjning i den södra delen av området i närheten runt vindskydden och runt
den unga eken.
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Område 2f
Beskrivning
Lövområde samt en öppen yta med hallon och rallarros längs med Ätran. Områdets yta är cirka
1 ha. En slagen stig löper längs med ån. En bänk i strandkanten med fin utsikt över ån finns.
Ung gråal dominerar i lövområdet. En del död ved i form av högstubbar av gråal finns. För
övrigt växer hägg, fläder och pil. I söder växer yngre björk, asp, ek, hagtorn och lönn. Längs
stigen växer det tätt med hallon och brännässla samt i söder tätt med rallarros. I skogsbrynet
växer sälg och fläder. Längs ån växer främst klibbal och gråal men även hägg. En del grövre
högstubbar förekommer. Humle växer i strandskogen söder om bänken. Mellan husen och
träden finns en cirka tio meter brett öppet område med mycket rallaros samt enstaka träd som
fågelbär. I den södra delen av området där det växer björk och asp finns rödblära, hundkäx och
maskros. Vid besöken sågs bålgeting och stensnylthumla.

Mål
Område som dels består av lövskog och dels ett öppet område med hallon och rallarros. Längs
åkanten finns en trädbård med lövträd. Äldre träd och död ved finns i lövskog och i trädbården
längs ån. I skogsbrynet finns blommande träd som sälg och fläder.

Engångsåtgärder


Inga särskilda

Skötselåtgärder





Slåtter av stigen.
Vid behov röjning av sly som växer in i det öppna området.
Framröjning av blommande träd och buskar i skogsbrynet.
Den öppna zonen mot husen hålls öppen. Spara dock blommande träd och buskar.
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Område 2g
Beskrivning
Grund våtmark som torkar ut på sommaren. Ung klibbal och en del gråvide växer i området
och längs kanterna. Skogsfräken dominerar men i södra änden växer blåsstarr. Områdets yta är
cirka 0,2 ha.

Mål
Solexponerad våtmark. Om möjligt innehåller den vatten större delen av året.

Engångsåtgärder



Ta bart al i söder, sydväst och sydost för att öka solexponeringen. Lämna gärna al för
övrigt som vindskydd. Alen bör ringbarkas. Spara gråvide.
Fördjupa våtmarken genom grävning. Observera att småvatten är biotopskyddade och
grävningsarbeten kan kräva anmälan/tillstånd för vattenverksamhet. Länsstyrelsen bör
rådfrågas.

Skötselåtgärder


Röj eventuellt uppslag av al med några års mellanrum.
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Område 3a

Beskrivning
Ett område på cirka 1,2 ha med frodig kvävegynnad gräsvegetation samt med en jätteek och
andra utspridda träd. Hundäxing och knylhavre dominerar tillsammans med smörblomma,
ängssyra, maskros samt teveronika. Lite magrare partier med röllika finns också. Rödklöver och
en del nässlor, johannesört samt enstaka ängshavrerot och kungsljus förekommer. Närmast
vägen i söder finns klippt gräsmatt med en del vitklöver.
I söder står en del björkar i kanten av området samt en mycket grov hagmarksek med omkrets
på 435 cm. Även en yngre ek står i området. Mitt i området finns en dunge med syren, hassel,
lönn, kastanj, fläder, nypon och en ung bok. Lite längre norrut står en stor sälg med många
stammar.
I nord-sydlig riktning löper en terrass med en ostvänd sluttning. I sluttningen växer mycket
hallon tillsammans med rödblära och lupiner.
I öster finns en skogsridå med mycket asp. Aspen kan växa ut med rotskott i det öppna
området.
I maskrosorna sågs två arter av sandbin tillsammans med jordhumlor. Stigar löper genom
området.
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Mål
Öppet mosaiklandskap med blomrika gräsytor, gott om hallon i terrasslänten, fristående gamla
lövträd, lövdunge och skogsbryn med blommande träd och buskar. Jätteekar finns i området.
Döda trädelar finns i skogsbryn och i lövdungen i området.

Engångsåtgärder


Inga särskilda.

Skötselåtgärder






Årlig slåtter av de öppna markerna efter den 15 augusti. Slänten med hallon slås ej.
Det slagna gräset förs bort. Ett alternativ till slåtter är vårbränning före den 15 april.
Regelbunden slåtter av stigarna i området samt området närmast vägen.
Vid behov röjs uppslag av asp bort.
Röj fram eventuella blommande buskar och träd i skogsbrynen.
Spara död ved i skogsbryn och i lövdungen.

Område 3b
Beskrivning
Ovanstående beskrivna område fortsätter norrut i ett öppet område på cirka 0,3 ha som i stort
sett helt domineras av älggräs. Större gråvidebuskage står i söder tillsammans med fläder.
Enstaka björk och sälg förekommer. Mitt i området står ett dött träd. En del hallon och
björnbär finns i den norra delen av området.

Mål
Halvöppet området med hallon, björnbär, vide och fläder samt solitärträd och död ved.

Engångsåtgärder


Inga särskilda.

Skötselåtgärder


Inga särskilda.
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Område 3c
Beskrivning
En lövdunge på cirka 0,3 ha längs vägen som domineras av medelgrov asp samt en del sälg,
hagtorn och gråal.

Mål
Lövbevuxet område med gamla grövre träd och aspar med hål.

Engångsåtgärder


Gallra i dungen så att grövre träd kan utvecklas och så att sikten mellan vägen och det
öppna området ökar. Spara eventuella blommande träd och död ved.

Skötselåtgärder


Röjning av sly med några års mellanrum.

26

Område 4a

a
4b

Beskrivning
En platå och sluttning mot öster med öppen näringsrikare gräsmark. Här växer mycket
smörblommor, hundkäx och maskros samt lupiner, en del rödblära, röllika och vitklöver.
Längre upp på torrare och lite magrare mark växer även prästkrage och käringtand. Längs
vägen i väster klipps gräset cirka tio m från vägkanten. I skogsbrynet i nedre kanten växer lite
hassel, avenbok och fläder. Stigar går genom området.
Vid besöken sågs två arter av sandbin och jordhumlor i maskrosorna samt en hona av
långhornsbi i käringtanden.
Signalarter: Långhornsbi, käringtand, prästkrage

Mål
Öppen blomrik gräsmark med gott om bl a käringtand och prästkrage samt skogsbryn med
blommande träd och buskar samt död ved.

Engångsåtgärder


Inga särskilda.
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Skötselåtgärder






Slåtter och bortförsel av det slagna gräset efter den 15 augusti. Särskilt viktigt är det
att detta genomförs i den västra delen av området där käringtand och prästkrage
växer.
Alternativ till slåtter är vårbränning före den 15 april.
Regelbunden slåtter av stigar i området.
Framröjning av blommande träd och buskar i skogsbryn. Spara död ved i skogsbryn.

Område 4b
Beskrivning
Ett område med cirka tolv grövre bokar som står i en sluttning mot öster. Tre är över 1 meter i
brösthöjdsdiameter och den grövsta har en omkrets på 365 cm. Träd med stamhåligheter finns
också. En grov högstubbe av bok finns i området. Avenbok växer i skogsbrynet i den övre
kanten.
En stig går upp genom området och vidare genom område 4a.

Mål
Område med grova bokar.

Engångsåtgärder


Inga särskilda.

Skötselåtgärder



Vid behov tas grenar eller trädtoppar ner om det finns risk att de faller ner mot gatan.
Död träddelar läggs inne i orådet. Grövre stamdelar läggs med fördel i skogsbrynet.
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Område 5

Beskrivning
En ravin med sydvänd sluttning med grova ekar och blandlövskog. Tidigare har området varit
öppen betesmark med grova ekar. Efter att betet upphört för uppskattningsvis 70 år sedan har
området växt igen. Ett 15-tal grova ekar varav flera är jätteträd och där vissa har
stamhåligheter står i området. Elva träd har en diameter på över 1 meter och den grövsta eken
en omkrets på 378 cm. Underifrån kommer ung lönn, hassel, hägg, fläder och fågelbär. Unga
träd av lönn och fågelbär tränger upp i ekarnas kronor. Ekarna har tappat sina nedre grena på
grund av igenväxning och det ligger gott om grova fallna grenar på marken. På grov ek växer
bland annat ekticka och guldlockmossa. Det finns också partier med björk varav vissa är
tämligen grova. I nederkanten av sluttningen växer en del sälg. Längs bäcken i ravinens botten
växer klibbal varav en del grövre och krokiga och med signalarten glansfläck. På andra sidan
bäcken på den västra sidan avravinen växer blandskog med sälg, björk, ung lönn, ung rönn,
fågelbär, snöbär, hägg och enstaka ek. I norr änden är det inte så mycket ekar. Några grova
solitärekar står dock här. På marken växer främst vitsippa, nejlikrot och blekbalsamin. Stigar
går genom området. En gångväg med trappa finns i öster upp i sluttningen och en bro för
stigen i den västra delen.
Skogliga signalarter: Glansfläck, rostfläck, guldlockmossa, platt fjädermossa, lind, ekticka NT
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Mål
Område med grova hagmarksekar som står fritt och kan fortsätta att utveckals. Även yngre
efterträdare till de grova ekarna finns. I delar av området där det inte står hagmarksekar växer
blandskog. I området finns gott om död ved och hålträd. Gott om blommande träd och buskar
finns i brynmiljöer.

Engångsåtgärder





Inför röjning runt de grova ekarna behöver en mer detaljerad instruktion tas fram.
Röj etappvis bort alla uppväxande träd runt alla hagmarksekar. Frihuggningen av de
gamla ekarna bör ske i etapper så att ekarna inte chockas av för mycket ljuspåsläpp på
en gång. Genom att delvis använda sig av ringbarkning på träd som ska bort kan detta
också ge en successiv övergång till ljusare miljö. Röj så att ekarnas kronor har fritt
åtminsonde fem meter från kronorna. Buskar av hassel, fläder och hägg kan stå kvar.
Vid senare bedömning kan även en del av dessa tas bort. Vid röjning sparas alla död
ved som finns. Det är även viktigt att inte köra sönder död ved i området.
Högkapa död stående ek ovanför stamhåligheten vid trappan i östra delen av området.
Kapade delar läggs på lämpliga platser invid ekarna.

Skötselåtgärder



Röjningar med några års mellanrum av sly görs runt ekarna. Stigarna hålls öppna.
Om träd eller grenar behöver kapas av säkerhetsskäl läggs grenar eller stammar på
lämpliga platser i området.

Område 6

Beskrivning
En bäck med omgivande trädridåer som rinner mot väster till Ätran. Bäcken rinner genom
vägtrumma under vägen som passerar. Trumman har ett visst fall men bedöms som passerbar
av fisk. Väster om vägen består bottenmaterialet av finkornigt siltigt material medan det öster
om vägen består av grusigare material. Död ved i vattnet saknas.
Öster om vägen växer ungt löv med björk, ask och gråal samt ett par aplar. Klibbal växer längs
bäcken. En grov solitärek med omkrets på 255 cm växer i norra delen av detta område. En del
död ved från gråal finns i området. En tillfällig vattensamling finns intill den grova eken. På
marken växer storrams, rödblära, harsyra och blekbalsamin.
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Väster om vägen växer en smalare bård av träd längs bäcken och i nedre delen endast på
sydsidan. Längs bäcken växer klibbal, ask, rönn, hägg, gråvide, ung alm och sälg.
På marken vid bäcken växer flädervänderot, jättebalsamin, bäckbräsma, rödblära, brännässla
och bäckveronika.
Ca 20 metet väster om vägen söder om bäcken växer jätteloka i ett öppet parti ner mot
bäcken.

Mål
Beskuggad bäck där fisk kan vandra upp.

Engångsåtgärder




Ta bort jätteloka.
Plantera träd så att den öppna ytan vid bäcken växer igen.
Röj runt den grova eken öster om vägen minst 5 m runt ekens krona.

Skötselåtgärder



Håll öppet runt eken öster om vägen.
Låt döda trädstammar och grenar vara kvar i området och även ramla ner i bäcken så
att skydd för småkryp och ståndplatser för fisk uppstår.
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Område 7

Beskrivning
En bergknalle bevuxen av lövskog med inslag av några tallar. I söder finns en gångväg med
trappa genom orådet. Här står några grövre tallar samt en talltorraka. Ett gallrat bryn finns
mot husen i sydväst. Här växer gott om rödblära. Det finns gott om ek i området samt en del
björk och några fågelbär. På bergknallen är marken magrare med kruståtel, blåbär och harsyra.
Vissa ekar är lite mer senvuxna. En hel del sly med bl a rönn, nypon och fläder finns i området
på norrsidan om trappen. På marken växer blekbalsamin, träjon och vitsippa. En äldre knotig
ek med omkrets på 232 cm och början till hål står i den nordvästra kanten av området.
Öppnare skog i nordost där ek dominerar. En del död ved i form av död ek förekommer.
Mycket lönn kommer underifrån. På marken växer gott om liljekonvalj och ekorrbär.

Mål
Lövblandskog med inslag av grövre tallar och grövre ekar samt död ved. I norra delen
dominerar ek.

Engångsåtgärder





Till stor del fri utveckling.
Röj dock runt några äldre och grövre ekar.
I den norra delen bortröjning av ung lönn som kommer.
Ta bort några fler träd i brynmiljön mot sydväst.
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Skötselåtgärder



Håll undan sly längs gångvägen och runt ekar där det är röjt.
Kapa eller högkapa träd som bedöms utgöra risk vid gångvägen. Lägg stammar inne i
området.

Område 8

Beskrivning
En sydvänd sluttning med en vägskärning mot en grusväg. Den övre delen av sluttningen är
bevuxen av lövträd medan skärningen mot vägen är öppen. I den östra delen av slänten
närmast vägen växer gott om hallon och en del nypon. En fläder står också i brynet mot
ovanliggande skog. För övrigt längs vägskärningen växer det mycket smörblomma och
åkerfräken och lite bergklint. Marken ser något näringsrik ut. Delar är dock magrare där det
växer tjärblomster, lite åkervädd, käringtand, skogsklöver, rödklöver och teveronika. Kungsljus
(troligen mörkt kungsljus) finns också i slänten. I vägkanten sågs en hona av det hotade
nyponsandbiet.
På andra sidan vägen finns en blomrik vägkant med tjärblomster, gråfibbla, renfana,
käringtand och åkervädd. Här sågs en hona och en hane av väddsandbi. Här står även stängsel
med äldre obehandlade stolpar.
I sluttningen strax ovanför vägskärningen växer tätt med ung lönn samt en del ung ask och
björk. En hagtorn växer också i kanten. Två aplar, en kastanj samt några medelstora askar står
inne i området.
Signalarter: Nyponsandbi VU, väddsandbi NT, åkervädd, tjärblomster, käringtand, skogsklöver
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Mål
Blomrik vägkant och sydvänd vägskärning. I övre delen växer grövre lövträd av ask samt
blommande träd och buskar som nypon, apel och hagtorn.

Engångsåtgärder






Gallra bland lövträden så att grövre träd av lönn och ask kan utvecklas.
Röj så att aplarna kommer fram.
Röj bort sly i den övre kanten av vägskärningen. Spara hagtorn, hallon, nypon och
aplar.
Ta bort all ung björk.
Skrapa av det näringsrika jordtäcket längs de delar av vägskärningen som domineras av
gräs och smörblommor.

Skötselåtgärder




Slå vägkanterna efter den 15 augusti och för bort det slagna gräset. Ett alternativ till
slåtter är vårbränning före den 15 april.
Håll öppet slänten genom röjning med några års mellanrum 4-5 meter upp från vägen.
Vid behov görs röjningar runt de framröjda träden i den övre delen av sluttningen.
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Område 9a

Beskrivning
En västvänd öppen sluttning som domineras av kvävegynnad vegetation som hundäxing,
smörblomma, stormåra, hundkäx, ängssyra och hel del teveronika. I de övre delarna är marken
något magrare. I nedre kanten växer även en del rödblära.
Området kantas i öster och nordväst av täta skogsbryn. I ovankanten i väster består brynet av
björk, fågelbär, sälg och lönn. Skogsbrynet i nordvästra nedre kanten består av mycket lönn
och en del ask samt ett fågelbär. Några döda träd, troligen alm, står i kanten.

Mål
Öppen gräsyta med blommande örter.

Engångsåtgärder


Inga särskilda.

Skötselåtgärder


Slåtter och bortförsel av det slagna gräset någon gång efter 1 augusti.
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Område 9b
Beskrivning
En lövbevuxen brantare brink ner mot Lillån. Ask dominerar. En lönn, ett fågelbär och några
döda almar i kanten mot den öppna ytan. Längre ner mot vattnet växer klibbalar.

Mål
Lövblandskog med gott om död ved.

Engångsåtgärder
Inga särskilda.

Skötselåtgärder
Fri utveckling.

Område 10

Beskrivning
En öppen gräsmark som kantas av lövskog i öster och lövträd i nordväst. I söder finns öppen
åkermark. I söder och öster kantas området också av stenmurar. Vid den södra stenmuren
växer olvon.
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Området är en sluttning och den nedre delen mot väster är kväverik med hallon, brännässla,
hundkäx, nejlikrot, smörblomma och rödblära. Röjning har gjorts för inte så länge sedan. Uppåt
sluttningen minskar näringsnivåerna efter hand. Mängden ärenpris ökar och längst uppe växer
åkervädd, gulmåra, smultron, gökärt och blodrot. I hagen växer det upp ung björk, en apel och
några ekar. Även en del kanadensiskt gullris förekommer.
I skogsbrynen växer ek, björk, rönn, lönn, fågelbär och enstaka sälg och brakved.
Signalarter: Åkervädd, gökärt, blodrot, smultron

Mål
Blomrik gräsmark med gott om bl a åkervädd. En hagmarksek och en apel står i området. I
skogsbrynen finns gott om blommande träd och buskar som rönn, sälg, brakved och fågelbär.
Stenmuren i söder är öppen med enstaka buskar som olvon och andra blommande buskar.

Engångsåtgärder




Ta bort björk och ek som växer ute i området. Spara en ek och apel.
Röj i övre skogsbrynet så att det blir ett öppnare bry med blommande träd och buskar.
Ta bort unga träd. Spara sälg, fågelbär och brakved.
Gräv bort kanadensiskt gullris.

Skötselåtgärder



Hästbete med sent betespåsläpp efter att åkervädden blommat.
Röj vid behov bort sly som växer upp i området, i skogsbryn eller vid stenmur. Spara
dock brakved, en del hallon och andra blommande buskar.
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Ordförklaringar
Biodepå
En upplagsplats för avverkade träd. Andra ord som används för detta är trädkyrkogård och
faunadepå. Eftersom de grova träden är lika viktiga för svampar, mossor, lavar som för
faunan av insekter använder vi istället ordet biodepå.
Död ved
Döda träddelar i form av torrakor, högstubbar, lågor och grenar. Partier med död ved kan
även finnas på levande träd som döda grenar och döda ytor på stammen.
Hagmark
Ogödslade betesmarker som ofta tidigare varit ängar. När behovet av slåtterängar
minskade övergick dessa istället till att vara betesmarker mer kontinuerligt. Dessa är
artrika och blomrika, men inte i lika hög grad som ängarna.
Hålträd
Träd med större eller mindre håligheter i stammen. I håligheterna lever bl a en stor mängd
skalbaggar och blomflugor samt fåglar och fladdermöss.
Högstubbe
Den stående stamdel som blir kvar när ett träd går av eller kapas ett antal meter över
marken. Detta är en viktig miljö för bl a många vedskalbaggar, vedsteklar, vildbin, lavar,
hackspetter, mesar och flugsnappare.
Låga
En trädstam som ligger kvar på marken efter att ett träd fallit eller fällts. Lågor är en viktig
miljö för många arter av skalbaggar, vildbin och mossor
Mulm
Kompost av trärester, fågelbon mm som ligger i botten på stamhåligheter. Detta är en
mycket viktig miljö för bl a en lång rad ovanliga skalbaggar.
Rödlista/rödlistad art
Arter som minskar och som riskerar att försvinna från Sverige listas av ArtDatabanken på
den svenska "Rödlistan". Arter som är särskilt illa ute betecknas som hotade arter.
Signalart
Arter vars förekomst signalerar miljöer med höga naturvärden och där det sannolikt kan
finnas andra ovanliga och rödlistade arter.
Torraka
Ett stående dött, torrt träd. Torrakor är värdefulla för många vedlevande insekter, lavar
och hackspettar.
Äng
Ogödslad mark som under lång tid har slagits på sensommaren för att få hö. Därefter
skedde oftast efterbete. Slåttern och de magra markförhållandena gör att dessa marker är
mycket artrika och blomrika.
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Bilaga. Skötsel av träd med naturvärden och
hantering av död ved
A. Värdefulla träd
Trädet är grovt (> 50 cm diameter; >160 cm omkrets).
Trädet är klenare men gammalt, senvuxet och krokigt.
Trädet har stamhåligheter större än 10 cm i diameter.
Många ädellövträd som ek, ask, alm och bok är mycket viktiga för den biologiska mångfalden.
Även andra trädslag som björk och klibbal är också särskilt viktiga. Klibbalar får ofta
stamhåligheter och kan då vara mycket värdefulla för en mängd insekter. Björkar med gott om
fnösketicka är ett annat exempel på träd som är viktiga för en stor mängd insekter. Särskilt ek
och tall kan utvecklas till gamla krokiga senvuxna träd som, trots sina klenare dimensioner, är
mycket värdefulla. Stubbar från träd är också viktiga för svampar, lavar, mossor och
vedinsekter. Grova stubbar bör därför hanteras på samma sätt som grova träd.
Se vidare under B

Klenare (< 50 cm diameter; <160 cm omkrets) och rakvuxna träd utan stamhåligheter samt
grenar och ris.
Se vidare under F

B. Spara och vårda värdefulla träd stående på plats
Levande eller döda värdefulla träd skall generellt bevaras på plats så länge som möjligt.
Igenvuxna solitärträd (levande eller döda) bör röjas fram. Stammarna bör åtminstone delvis
vara solbelysta. Särskilt känslig för igenväxning är ek eller hamlade träd som lätt skadas.
Avstånd till närmaste trädkrona för vidkroniga ekar bör vara minst fem meter. Träd som vuxit
upp i skog behöver dock inte röjas fram. Ask, bok och alm är inte heller särskilt känsliga för
igenväxning.
Om ej möjligt, se vidare under C

C. Avlastningsbeskärning
Om trädet eller grenar i trädet bedöms innebära risk bör detta i första hand avhjälpas genom
att grenar i kronan kapas så att trädet avlastas och stabiliseras.
Om ej möjligt, se vidare under D

D. Avverkning och lämna på plats och kapning av högstubbe
Om avverkning är nödvändig bör om möjligt de flesta träd (eller delar av trädet), även efter
avverkning, lämnas kvar i sin miljö för att ingå i det naturliga kretsloppet på platsen. Där det är
lämpligt bör högstubbar också skapas.
Om ej möjligt, se vidare under E

E. Avverkning och bortförsel
Om avverkning är nödvändig och det inte går att behålla trädet i dess ursprungliga miljö (till
exempel gatuträd eller känslig parkmiljö), finns fyra olika alternativ beroende trädets kvalitet,
trädslag och utseende.
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1. Biologisk resurs
a) Särskilt grova (> 80 cm diameter; >250 cm omkrets), biologiskt särskilt värdefulla
eller vackra stammar, läggs som solitärer
Läggs i särskilt utvalda grönområden eller parker. Dessa områden finns markerade på
”Karta med förslag till placering av död ved” som ”grova stockar”. Se även ”Riktlinjer
för placering av biodepåer och grova stockar”.
b) Grova träd (50-80 cm diameter; 160-250 cm omkrets)
Läggs på utsedda platser för biodepåer enligt ”Karta med förslag till placering av död
ved” och ”Riktlinjer för placering av biodepåer och grova stockar”.

2. Lek- och hinderträd
Grova träd kan läggas upp som lekstockar eller hinder på lekplatser, parkeringsplatser
eller gångvägar.

3. Virkesanvändning
Särskilt värdefullt virke bör tas tillvara för användning som byggnadsvirke eller till
snickerier (gäller inte om det biologiska värdet är högt).

4. Tillfällig uppläggningsplats
Om ingen lämplig plats enligt alternativ 1-3 finns, eller om det är särskilt bråttom,
transporteras träden till mellanlagring på särskild depå.

F. Efterträdare och blommande träd
Innan klenare träd avverkas bör man beakta följande. Om träden är efterträdare till grova träd
som finns i området bör de i första hand sparas, vårdas och friställas så att de i framtiden kan
utvecklas till grova träd. Blommande träd som sälg, lönn, rönn och lind är viktiga blomresurser
för en stor mängd insekter och bör om möjligt sparas så att en mångfald av blommande träd
och buskar finns i området.
För övrigt, se vidare under G

G. Klenved, grenar och ris
Dessa fraktioner kan användas till biobränsle.
En del klenved, grenar och ris bör dock, där det är möjligt och lämpligt, sparas för den
biologiska mångfalden. Beroende på mängd och plats kan materialet hanteras olika. I vissa fall
kan det lämnas utspritt på marken medan det i andra fall samlas ihop till högar på lämpliga
platser.(Se punkt 4 och 5 under rubriken Riktlinjer för placering av biodepåer och grova
stockar.) Ved- och rishögar fungerar som skyddande miljöer för exempelvis gärdsmyg,
salamandrar och skogsödlor samt levnadsplats för vedlevande arter som behöver klenare ved.
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Placering av biodepåer och grova stockar
1. I biodepåerna kan med fördel olika trädslag och olika dimensioner, allt från grova
stockar till klenare grenar samt rotdelar användas.
2. Placeringen av enstaka stockar eller biodepåer bör prioriteras i eller i anlutning till
miljöer där det redan finns grova träd och död ved.
3. Veden/stockarna bör läggas i ungefär samma miljö som den vuxit upp. Lövträdsved
bör placeras i anslutning till områden med lövträd. Barrved bör placeras i
anslutning till områden med barrträd.
4. Det är fördel att ha flera biodepåer utspridda på olika platser i Falkenberg för att
det påverkar ekosystemen positivt och för att minska transportavstånden.
5. Placering bör ske i vindskyddade miljöer, gärna i brynmiljöer.
6. Halvskuggiga till skuggiga lägen har visat sig fungera bäst. Det är dock lämpligt med
en variation så att ved finns i allt från solbelysta och halvskuggiga till skuggiga
lägen.
7. Vid placering av enstaka stockar läggs dessa gärna i halvskuggiga till skuggiga
miljöer. Detta gynnar bl a en lång rad tvåvingar och skalbaggar. Mängden kvävande
överväxning av gräs och örter blir inte lika stor i skuggiga miljöer som i solbelysta
(om inte hävd i form av slåtter eller bete sker).
8. I solexponerade miljöer är det lämpligt att stapla stockar på varandra. Detta skapar
ett visst skydd mot vind och uttorkning samt ger variation i mikroklimatet. Det får
dessutom upp stockarna en bit från marken vilket hindrar att högt gräs och örter
kväver miljöerna. Troligen hindrar det också aggressiva stackmyror att anlägga sina
bon över hela stockarna. (Myrornas bon anläggs under lös, soluppvärmd bark och i
ved och kan ofta uppta hela översidan av stocken vilken då blir otjänlig som
uppehållsplats för många insektslarver.) Om åtminstone vissa stockdelar ligger
partiellt i skugga blir de delarna inte lika attraktiva för myror.
9. Placering av död ved bör även prioriteras i eller i närheten blomrika miljöer som
hagmarker och områden med mycket blommande träd, buskar och örter eftersom
veden används som boplats åt en lång rad vildbin. För att gynna vildbin läggs veden
gärna i mer solexponerade lägen. Även många vedlevande skalbaggar behöver
blommande träd, buskar och örter som vuxna när de kläckts från veden. Vedhögar
får dock ej läggas på mark med sandblottor som är bomiljöer för insekter eller på
de blomrikare ytorna så att blomresursen förstörs.
10. Stockar och högar med död ved är även lämpligt att lägga vid dagvattendammar.
Många av dammarnas djur som salamandrar och grodor söker skydd och
övervintringsplatser under stockar och grenhögar.
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