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1 Inledning 
I Norra Kärr på gränsen mellan Jönköpings och Ödeshögs kommun finns en fyndighet av 
sällsynta jordartsmetaller (Figur 1). Sedan år 2009 har bolaget Tasman Metals (numer 
Leading Edge Materials) undersökt fyndighetens omfattning och möjligheter till 
kommersiell utvinning. 
 

 
Figur 1. Fyndigheten i Norra Kärr av rara jordartsmetaller är markerad med blå stjärna i kartan. 

 
Området i och kring Norra Kärr är tämligen väl känt ur naturvärdessynpunkt tack vare ett 
flertal olika typer av inventeringar. En av dessa inventeringar utfördes år 2011 av Pro 
Natura (2012) kring fyndigheten i Norra Kärr. Då denna inventering utfördes innan 
metoden för naturvärdesinventeringar hade standardiserats, så finns krav att samma 
inventering utförs och utvärderas enligt Svensk Standard SS 199000:2014 (SIS 2014). Av 
Golder Associates har Pelagia Nature & Environment AB fått i uppdrag att utföra denna 
naturvärdesinventering enlig Svensk Standard. 
 
Utöver återinventering av 2011 års inventerade område har Pelagia dessutom fått i 
uppdrag att naturvärdesinventera angränsande områden till fyndigheten i Norra Kärr. De 
angränsande områdena har inventerats utifrån olika ambitionsnivåer där området väst om 
fyndigheten har inventerats med detaljeringsgrad Översikt, medan området öst om 
fyndigheten har inventerats med detaljeringsgrad Detalj enligt Svensk Standard. Grovt sett 
innebär det att området väst om Norra Kärr har beskrivits på biotopnivå, medan området 
öst om Norra Kärr har beskrivits både ur biotop- och artnivå. Även det återinventerade 
området har beskrivits ur både biotop- och artnivå. Med andra ord bestod uppdraget av 
att inventera tre välavgränsade områden utifrån tre olika syften (Figur 2). 
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Figur 2. En naturvärdesinventering i tre avgränsade områden utifrån tre olika syften utfördes i Norra Kärr med omnejd 
under sommaren 2017. I området markerad med röd polygon gjordes en översiktlig inventering. I det gulmarkerade 
området återinventerades det område som tidigare inventerats år 2011 vid Norra Kärr, men med den skillnaden att 
innevarande inventering utfördes enligt Svensk Standard. I det med grönt markerade området som inte tidigare 
inventerats, gjordes en naturvärdesinventering enligt Svensk Standard. 

2 Genomförande 
Naturvärdesinventeringen utfördes under perioden 26 juni till 1 juli 2017 av Ulf Sperens 
och Isak Sarac, Pelagia Nature & Environment AB. 
 
Innan fältinventeringen inhämtades data på biotoper, naturvärden, artförekomster och 
skyddad natur från Länsstyrelserna (2017), Skogsstyrelsen (2017), Naturvårdsverket 
(2017), Artportalen (2017) och ArtDatabanken (2017).  
 
Inventeringen i de tre områdena genomfördes enligt följande: 
 
Området väst om Norra Kärr (röd polygon i Figur 2). 
Inom området finns ett flertal naturreservat där biotoperna (och artförekomster) är väl 
dokumenterade samt har ett bevarandeskydd varför dessa endast besöktes i mycket liten 
omfattning. Det finns även ett antal nyckelbiotoper inom samma område som också är 
relativt utförligt biotopbeskrivna. I motsats till naturreservaten är det dock inte helt säkert 
att nyckelbiotoperna finns kvar till eftervärlden som för naturreservaten, varför 
nyckelbiotoperna besöktes för att dokumentera deras nuvarande status. Övriga områden 
som vare sig var naturreservat eller nyckelbiotoper har besökts och dess natur har 
översiktligt beskrivits. 
 
Norra Kärr (gul polygon i Figur 2) 
Vid 2011 års inventering bedömdes 60 objekt ha naturvärden (Pro Natura 2012).  Dessa 60 
objekt återbesöktes år 2017, dokumenterades och naturvärdesbedömdes i enlighet med 
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Svensk Standard kapitel 4.1-4.4 (SIS 2014). I och med att en fyrgradig skala användes vid 
inventeringen år 2011 har tillägget Naturvärdesklass, 4 kapitel 4.5.2, beaktats vid 
återinventeringen, så att en fyrgradig skala kunde användas även år 2017. Dessutom 
beaktades tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst, kapitel 4.5.5, vid 2017 års 
inventering. 
 
Området öst om Norra Kärr (grön polygon i Figur 2) 
Området inventerades och naturvärdesbedömdes i enlighet med Svensk Standard kapitel 
4.1-4.4 (SIS 2014) där tilläggen Naturvärdesklass, 4, kapitel 4.5.2, och Detaljerad redovisning 
av artförekomst, kapitel 4.5.5, beaktades. 

3 Kända naturvärden 

3.1 Naturreservat och Natura 2000-områden 
I branterna vid Vätterns strand finns tre naturreservat som berör det inventerade området 
(Figur 3). Merparten av naturreservatet Holkaberg och Narbäck som ligger i Östergötlands 
län är dessutom utpekat som ett Natura 2000-område. Utanför, men i anslutning till det 
inventerade området, är Vättern också utpekat som ett Natura 2000-område. 
 

 
Figur 3. Inom det inventerade området (blå linje) finns tre naturreservat som löper längs Vätterns strand. I norr inom 
Östergötlands län är merparten av naturreservatet Holkaberg och Narbäck utpekat som ett Natura 2000-område. 

3.2 Riksintresse för naturvård 
Två områden som pekats ut som riksintresse för naturvård berör det inventerade området, 
dels Östra Vätterstranden, dels Norra Kärr (Figur 4). Östra Vätterstranden är ett 
mångformigt område med geologiska, botaniska och zoologiska värden. (Länsstyrelserna 
2017, Naturvårdsverket 2017). Norra Kärr, som är utpekat som riksintresse för naturvård, 
har en för landet sällsynt berggrund bestående av alkalina bergarter, bl.a. nefelinsyenit och 
bedöms ha mycket höga vetenskapliga värden (Länsstyrelserna 2017, Naturvårdsverket 
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2017). Norra Kärr är dessutom utpekat som riksintresse avseende värdefulla ämnen och 
material enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken (SGU 2017). 

 
Figur 4. Vätternbranterna och Norra Kärr är två områden som pekats ut som riksintresse för naturvård. Norra Kärr är 
dessutom utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen och material. Blå linje visar inventerat område år 2017. 

3.3 Biosfärsområde 
Ett stort område inkluderande Vättern och landområden öst om Vättern i Jönköpings län 
ingår i ett Biosfärsområde, Östra Vätterbranterna (Figur 5). Biosfärområden är en del av 
Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB). Programmets mål är att 
förbättra relationen mellan människor och miljö globalt. I Sverige är biosfärområden ett 
komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och andra utpekanden av 
områden med höga natur- och kulturvärden. 
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Figur 5. Biosfärsområdet Östra Vätternbranterna (som också inkluderar delar av Vättern) berör det inventerade 
området inom Jönköpings län. Blå linje visar inventerat område år 2017. 

3.4 Nyckelbiotoper och områden med naturvärden 
Inom det inventerade området finns ett flertal områden som av Skogsstyrelsen antingen 
pekats ut som nyckelbiotoper eller områden med naturvärden (Figur 6). 
 

 
Figur 6. Skogsstyrelsens utpekade nyckelbiotoper (gröna polygoner) och områden med naturvärde (röda polygoner) 
finns framförallt i anslutning till naturreservaten vid Vätterns strand, men även spritt i övrigt inom det inventerade 
området (blå linje). 

3.5 Hotade och nära hotade arter 
Hotade arter är arter som av ArtDatabanken klassificerats som sårbar (VU), starkt hotad 
(EN) respektive kritiskt hotad (CR). Inom det inventerade området finns en förskjutning 
av tyngdpunkt för hotade arter där de flesta fynden (Artportalen 2017, ArtDatabanken 
2017) är rapporterade mellan E4 och Vättern (Figur 7). Samma förskjutning i fyndbild ses 
när arter som är nära hotade (NT) beaktas (Figur 7). 
 

 
Figur 7. Inom inventerat område finns en förskjutning av fynd av hotade arter (gröna cirklar i vänster karat) och nära 
hotade arter (röda cirklar i höger karta) till området mellan E4 och Vätterns strand. Blå linje visar inventerat område. 
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Av de fynd som gäller hotade arter inom inventerat område utgörs ungefär två tredjedelar 
av fynden antingen av hotade ädellövträd som skogsalm och ask eller arter (framförallt 
lavar) knutna till dessa och andra ädellövträd som ek, lönn och lind.  
 
Fynden för nära hotade arter inom inventerat område kan grovt delas upp i fynd knutna 
till raviner, ädellövskog och ädla lövträd i området mellan E4 och Vätterns strand, medan 
merparten av fynden öst om E4 till stor del är knutna till öppna/halvöppna 
betesmarker/kulturmarker eller ädla lövträd. 
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4 Bedömningsgrunder och naturvärdesklasser 
Den naturvärdesbedömning som gjorts i denna rapport följer svensk standard för 
naturvärdesinventering SS199000:2014 (SIS 2014), där betydelsen av ett geografiskt område 
för den biologiska mångfalden bedöms. 
 
Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna art och biotop (område med 
enhetlig miljö och artsammansättning). 
 
De båda bedömningsgrunderna samverkar (Figur 8). Förekomst av vissa arter är ett kvitto 
på vilka kvaliteter en biotop har. De kvaliteter en biotop har kan i sin tur tala om hur bra 
biotopen bör fungera som livsmiljö för olika arter. Ju fler sällsynta och mer specialiserade 
arter desto högre kvalitet torde en biotop ha. Mer allmänt förekommande arter som inte 
ställer några speciella krav på sin livsmiljö säger mindre om den plats de förekommer på. 
 

 
Figur 8. Förhållandet mellan bedömningsgrunderna art och biotop och deras utfall i naturvärdesklasser. Motsvarar 
schema i Svensk Standard för naturvärdesinventering (SIS 2014), men är modifierad med avseende på färger. 
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De båda bedömningsgrunderna bidrar även var för sig till biologisk mångfald. Mer 
välutvecklade biotoper och sällsynta biotoper bidrar mer till mångfald av ekosystem än 
vanligare biotoper gör. Sällsynta arter ger ett mervärde till biologisk mångfald.  
 
Naturvärdesbedömningen utifrån art och biotop resulterar i fem kategorier enligt följande:  

• Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1, vilket till exempel kan innebära att en 
biotop (område med enhetlig miljö och artsammansättning) är nationellt eller 
internationellt sällsynt eller hotad (till exempel vissa Natura2000-naturtyper) 
och/eller att hotade arter förekommer.  

• Högt naturvärde - naturvärdesklass 2. Varje enskilt område med denna 
naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. Till exempel kan Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper vara exempel på sådana områden. 

• Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Varje enskilt område av en viss 
naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det 
bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt kan vara exempel på sådana 
områden. 

• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Naturvärdesklass 4 är användbar för 
områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. 
äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer 
och värdeelement saknas. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär 
områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier 
för högre naturvärdesklass. 

• Lågt naturvärde, är områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa 
omfattning bidrar till biologisk mångfald, som till exempel ung produktionsskog, 
intensivt brukad åkermark eller liknande. 
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5 Resultat, översiktlig inventering väst om Norra Kärr 

5.1 Vändelstorp – Mörstorp 
Området kring Vändelstorp och Mörstorp (Figur 9) är ett blandlandskap av beteshagar, 
odlingsmark, ängsmark och lövskog. Busk- och trädklädd betesmark förekommer 
mestadels i den sydöstra delen av området. Odlad mark ligger i anslutning till gårdarna. 
Mindre arealer av torra-friska extensivt nyttjade ängsmarker finns både i norr och söder 
längs vägen mot Kaxtorp. Närmast E4 breder en björk-ekskog ut sig, vilken är en 
förlängning av objekt 27 vid 2011 års inventering av Norra Kärr (Pro Natura 2012). Mellan 
Mörstorp och Vändelstorp finns lövskog med enstaka äldre, grova ädla lövträd som ask 
och ek som i vissa fall hyser rödlistade arter, vilket är beskrivet i objekten 29, 39 och 40 i 
2011 års inventering (ProNatura 2012).  
 

 

  
Figur 9. Området kring Vändelstorp och Mörstorp (röd polygon i kartan) är ett mosaikartat område med en stor andel 
betesmark (bilden till vänster). Odlad mark, torra-friska ängsmarker (bilden till höger) och lövskogar ingår också i 
området. Ädla lövträd med, i vissa fall, rödlistade arter förekommer spritt inom området. Blå linje i kartan visar 
inventeringsgräns. 

5.2 Isgårda 
Området kring Isgårda kan grovt delas in i fyra olika typer, äldre relativt opåverkad skog 
på fuktig eller brant mark, betad mark, odlad mark respektive mark där skogsbruk bedrivs 
(Figur 10). Nära Isgårda löper en ravin och ett bäckdråg mot norr, tillika nyckelbiotop, som 
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domineras av klibbal och gran med inslag av ett stort antal olika lövträdsarter (grön 
polygon i Figur 10). I det branta partiet mot Getingaryd övergår skogen (delvis 
nyckelbiotop) till att bli mer lövdominerad med arter som vårtbjörk, ask, alm, ek och 
skogslind. I stora delar av området bedrivs bete på öppen men framförallt på skogsklädd 
mark (blå polygon i Figur 10), varav vissa partier är beskrivna i objekten 23 och 25 i 2011 
års inventering (ProNatura 2012). Den del av betesmarken där Narbäcken rinner fram är 
utpekad som en nyckelbiotop. Vid jordbruksfastigheten i Kleven är marken nyttjad för 
odling (gul polygon i Figur 10). I området kring Isgårda är både barrskog och lövskog 
starkt påverkade av skogsbruk genom kalhuggning, gallring och plantering (ljusblå 
polygon i Figur 10). 
 

 

 
Figur 10. Inom området Isgårda (röd polygon i vänster kartbild) finns äldre relativt opåverkad skog (grön polygon i 
höger kartbild) med till exempel enstaka grova ekar (foto till vänster). En stor del av området nyttjas till bete (blå 
polygon i höger kartbild) på framförallt skogsklädd mark (foto till höger). Till största del upptas området vid Isgårda av 
skogligt brukad mark (ljusblå polygon i höger kartbild). En mindre del av området upptas av odlad mark (gul polygon i 
höger kartbild). Blå linje i kartan visar inventeringsgräns. 

5.3 Kleven 
Området kring Kleven består grovt sett av fyra typer av områden (Figur 11). 
Naturreservatet Klevenbranten som är ett skogsområde i en västvänd brant med en stor 
andel ädla lövträd upptar en stor yta inom området (grön polygon i Figur 11). I anslutning 
till naturreservatet Klevenbranten finns mer eller mindre trädklädda hagmarker, varav en 
del är utpekade som nyckelbiotoper med förekomst av ett flertal olika lövträd (lila polygon 
i Figur 11). Av de inrapporterade rödlistade arterna från hagmarken är ett flertal av dessa 
knutna till ädla lövträd som alm, ek och lind (Artportalen 2017, ArtDatabanken 2017). 
Delar av hagmarken har en typisk flora för torra-friska ogödslade gräsmarker med arter 
som till exempel blåsuga, getväppling, backnejlika och tjärblomster. I de mer plana delarna 
av området är marken nyttjad för odling (gul polygon i Figur 11). En mindre areal i 
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sydvästra delen av området består av yngre björkskog med ett rikt uppslag av klen hassel 
samt bland annat enstaka grova ekar (ljusblå polygon i Figur 11). 

 
Figur 11. Inom området Kleven (röd polygon utgör naturreservatet Klevenbranten (grön polygon) en stor del av 
området, liksom hagmarker (blå polygon) och odlad mark (gul polygon), medan en mindre del utgörs av mestadels 
yngre björkskog (ljusblå polygon). Blå linje i kartan visar inventeringsgräns. 

5.4 Porsarp 
Området vid Porsarp (Figur 12) är ytterligt mosaikartat med yngre lövskog, igenväxande 
hagmarker, ohävdade ängar, hygge, barrskog och lövdominerad ravin. Den sistnämnda 
ingår som en del av objekt 20 vid 2011 års inventering av Norra Kärr (Pro Natura 2012). 
Merparten av träden är relativt klena och unga, men enstaka äldre och grova träd och då 
framförallt tall finns spritt i området. Av alla de hagmarker som fanns i området var det 
endast en hagmark där bete pågick vid inventeringstillfället (Figur 12). 
 

 

 
Figur 12. Området kring Porsarp (röd polygon) består till största del av lövdominerad skog, om än med relativt klena 
träd (vänster bild) eller igenväxande hag- och ängsmarker (höger bild). Endast en mindre hagmark var vid 
inventeringstillfället upplåten som betesmark (blå polygon i höger kartbild). Blå linje i kartan visar inventeringsgräns. 
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5.5 Narbäck - Holkaberg 
Naturreservatet Holkaberg och Narbäck utgör en stor andel av området kring Narbäck-
Holkaberg (Figur 13). Reservatet består till stor del av skogklädda bergbranter, betad 
skogsmark och trädbärande betesmarker, samt även små åkerlappar (Länsstyrelsen 
Östergötland 2002). Utanför naturreservatet består merparten av området kring Narbäck-
Holkaberg av odlad mark (gula polygoner i Figur 13) eller hagmark (blå polygoner i Figur 
13), varav en mindre del av hagmarken längst i söder är utpekad som en nyckelbiotop. 
Nyttjandet av hagmarkerna var högst skiftande vid inventeringstillfället, där vissa var 
välbetade medan andra var ohävdade och stadda i igenväxning. I övrigt bestod området 
kring Narbäck-Holkaberg av ett mindre hygge söder om Holkaberg respektive lövskog vid 
Sjöberga gårdar (ljusblå polygon respektive röd polygon i Figur 13). 
 

 

 
Figur 13. Området kring Narbäck-Holkaberg domineras areellt av naturreservatet Holkaberg och Narbäck (grön 
polygon). Utanför naturreservatet finns en stor andel odlad mark respektive hagmark (gula respektive blå polygoner). 
Vissa hagmarker nyttjades för bete (vänster bild), medan andra verkade vara på väg att växa igen (höger bild). Ett 
mindre avverkat skogsparti finns söder om Holkaberg (ljusblå polygon) och kring Sjöberga gårdar omsluter lövskog (röd 
polygon) gårdarna och odlingsmarken. Blå linje i kartan visar inventeringsgräns. 

5.6 Lakarp 
Öst om E4 och Holkaberg, samt norr om Lakarp är området mestadels att betrakta som ett 
barrdominerat område, även om det inom en stor yta numer är hygge där det tidigare var 
granskog (Figur 14). Unga granplantor på hygget visar dock på markägarens intention att 
återigen skapa en granskog.  Fullt utbildad granskog med stort inslag av andra träd som 
björk, tall, ek och ask finns öst om kärret. Mer eller mindre ren lövskog finns i områdets 
södra respektive norra del. En del av lövskogen kring Stavabäcken, norr om kärret, är 
utpekat som en nyckelbiotop med stort inslag av klibbal och visst inslag av alm, lönn och 
ek. Förekomsten av död ved är riklig kring Stavabäcken. Söder om kärret finns ytterligare 
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en nyckelbiotop utpekad på källpåverkad mark där uppgift finns om förekomst av 
storgröe, som enligt ArtDatabanken klassificerats som rödlistad i kategorin nära hotad 
(NT). Kärret i sig hyser en relativt stor förekomst av svärdslilja. I den nordostligaste delen 
av området finns spår av äldre odlingslandskap med stenmurar och ett rikt uppslag av 
hassel. Den forna odlingsmarken domineras av lövträd som ek (vissa relativt grova), björk, 
ask och rönn, men även enstaka grova granar finns. Området vid den forna odlingsmarken 
utgör en del av objekt 13 vid 2011 års inventering av Norra Kärr (Pro Natura 2012). I 
området Lakarp ingår även en areellt liten andel hagmark. Denna hagmark är dock endast 
en mindre del av en betydligt större ängs- och hagmark, vilken utgör objekt 16 vid 2011 års 
inventering av Norra Kärr (Pro Natura 2012). 
 

 

 
Figur 14. Området öst om Holkaberg och norr om Lakarp (ljusröd polygon vänster kartbild) består av en tidigare 
granskog som numer är hygge (ljusblå polygon), granskog med stort inslag av andra trädarter (grön polygon), lövskog 
(röda polygoner), hagmark (blå polygon) och ett kärr (brun polygon). Nyckelbiotopen norr om kärret är lövdominerad 
av framförallt klibbal, men med inslag av alm, lönn och ek (vänster bild). I den södra nyckelbiotopen är skogen en gran-
klibbalskog (höger bild). Blå linje i kartan visar inventeringsgräns. 

5.7 Stava 
Grovt sett kan området söder om Stava delas in i tre distinkta enheter, lövskog, barrskog 
och odlad mark (Figur 15). Två nyckelbiotoper är utpekade inom området, vilka egentligen 
utgör en förlängning av Holkabergs och Narbäcks naturreservat längs Vätterns strand. 
Den södra av de två nyckelbiotoperna inkluderar barrskogen i de högre liggande delarna 
av branten mot Vättern, samt de lövklädda delarna närmare Vätterns strand. Den norra 
nyckelbiotopen är i stort sett ren lövskog med stort inslag av alm och ask, som i vissa fall 
är hamlade (Figur 15). Även längs Stavabäcken finns ädellöv i form av ask, alm och lönn, 
om än med tämligen klena dimensioner.  
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Figur 15. Området kring Stava (ljusröd polygon i vänster kartbild) kan grovt indelas i lövskog (röd polygon i höger 
kartbild), barrskog (grön polygon) och odlad mark (gul polygon). Två nyckelbiotoper är utpekade längs Vätterns strand 
(markerade med svart streckad linje). I den norra nyckelbiotopen är skogen helt lövdominerad (vänster bild) med 
enstaka hamlade träd (hamlad alm i höger bild). Blå linje i kartan visar inventeringsgräns. 

6 Återinventering Norra Kärr 

6.1 Naturvärdesbedömning vid 2017 års inventering 
De 60 objekt som av Pro Natura (2012) bedömdes ha naturvärden kring Norra Kärr 
återbesöktes 26 juni till 1 juli 2017 och ny bedömning i enlighet med Svensk Standard (SIS 
2014) utfördes. Bedömning av naturvärde vid år 2011 års inventering (Pro Natura 2012) 
gjordes efter en fyrgradig skala där klass 1 motsvarade objekt av riksintresse och klass 3 av 
kommunalt intresse. Objekt som ej nådde klass 1-3, men som ändå hade ett visst 
naturvärde redovisades som klass 4. Denna klassindelning följer i princip samma 
indelning som görs i naturvärdesbedömning enligt Svensk Standard, varför klass 1-4 hos 
Pro Natura motsvarar naturvärdesklass 1-4 enligt Svensk Standard. Bedömningen av 
naturvärdesklasser vid 2017 års inventering presenteras på samma grafiska sätt som vid 
2011 års inventering för direkt jämförelse (Figur 16). 
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Figur 16. Naturvärdesklasser utifrån 2017 års naturvärdesbedömning. Naturvärdesklass 2-4 vid 2017 års inventering 
motsvaras av klass 2-4 vid 2011 års inventering. Vid 2011 års inventering gjordes ingen bedömning av lågt naturvärde 
(röd polygon i kartan). Siffrorna i kartan hänvisar till de objektsnummer som redovisades av Pro Natura (2012). Blå linje 
visar inventerat område. 

6.2 Skillnader i naturvärdesbedömning 2017 jämfört med 2011 
I de flesta fall sammanfaller bedömningarna av naturvärden vid 2017 års inventering med 
de av Pro Natura (2012) bedömda områdena. Nio objekt bedömdes dock ha annat 
naturvärde vid 2017 års inventering jämfört med 2011 år inventering (Tabell 1). 
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Tabell 1. Naturvärdesbedömning vid 2011 års inventering (Pro Natura 2012) respektive vid 2017 års inventering. De två 
första kolumnerna visar objektsnummer och typ av habitat enligt redovisning av naturvärden vid 2011 års inventering. 
Tredje och fjärde kolumnen visar naturvärdesbedömning vid 2011 års respektive 2017 års inventeringar. Lika siffror i 
kolumn tre respektive fyra för enskilda objekt anger likvärdig naturvärdesbedömning. Där naturvärdesbedömningen 
skiljer sig åt markeras detta med blå färg i fjärde kolumnen. klass 1-4 hos Pro Natura motsvarar naturvärdesklass 1-4 
enligt Svensk Standard. Ett bindestreck i fjärde kolumnen anger att objektet bedömdes ha lågt naturvärde och ingår 
därmed inte i naturvärdesklass. 

 

6.3 Kommentarer till 2017 respektive 2011 års naturvärdesbedömningar 
Området kring Norra Kärr är präglat av småskaligt hävdade och brukade marker, vilket 
den stora andelen ängar och hagar vittnar om. Än idag sker bete på många av dessa 
marker, men lika vanligt är att markerna inte hävdas alls och har inte gjorts så på många 
år. Förutom att ohävden innebär en igenväxning av ängs- och hagmarker har dessutom 
vissa ängs- och hagmarker planterats med gran. Vid 2011 års inventering noterades att ett 
antal objekt inte längre hävdades och hade börjat växa igen, men att det ändå, bland annat, 

Objekt Typ Pro Natura Svensk Standard Objekt Typ Pro Natura Svensk Standard

1 Sjö 3 3 31 Betesmark 3 3

2 Kärr 3 3 32 Ädellövträd 2 2

3 Lövskog 4 4 33 Odlingsmark 2 2

4 Lövskog 3 3 34 Grännaithäll 2 -

5 Lövskog 3 3 35 Barrskog 4 4

6 Ädellövskog 3 3 36 Tallskog 3 3

7 Lövskog 4 4 37 Lövskog 4 4

8 Hagmark 3 4 38 Gräsmark 3 4

9 Hagmark 3 3 39 Alsumpskog 3 3

10 Lövskog 4 4 40 Ädellövträd 2 2

11 Odlingsmark 2 2 41 Hassellund 3 3

12 Ädellövträd 3 3 42 Gräsmark 4 4

13 Ädellövskog 4 4 43 Bäck 4 4

14 Lövskog 4 4 44 Alsumpskog 3 3

15 Alsumpskog 2 3 45 Barrskog 4 -

16 Hagmark 2 2 46 Alsumpskog 4 4

17 Alsumpskog 3 3 47 Hagmark 2 2

18 Tallskog 3 3 48 Blandskog 4 4

19 Ädellövskog 4 4 49 Ädellövskog 3 3

20 Ädellövskog 3 3 50 Ädellövskog 2 2

21 Ädellövskog 3 3 51 Hagmark 4 4

22 Kärr 3 3 52 Granskog 4 4

23 Skogsbete 3 4 53 Ädellövskog 3 3

24 Alsumpskog 3 3 54 Alsumpskog 3 3

25 Ädellövskog 3 3 55 Ädellövskog 4 4

26 Damm 3 3 56 Gräsmark 3 4

27 Ädellövskog 3 3 57 Gräsmark 1 3

28 Alsumpskog 3 3 58 Damm 3 3

29 Hagmark 3 3 59 Ädellövskog 2 3

30 Bryn 4 4 60 Ädellövskog 3 3



Naturvärdesinventering av området kring Norra Kärr med omnejd, Jönköpings, Ödeshögs och Tranås kommuner, 2017 

 20/35 
 

fanns en utbredd flora typisk för torra-friska ogödslade gräsmarker. Vid 2017 års 
inventering kunde konstaterades att ohävden hade gått ännu längre på dessa områden och 
att endast rester av den typiska floran för torra-friska ogödslade gräsmarker fanns kvar. 
Ändrad markanvändning, som till exempel skogsbruk, har också resulterat i skilda 
bedömningar av naturvärdesklasser mellan 2011 och 2017 års inventeringar.  
 
Nedan ges kommentarer, dels till objekt vars bedömningar skiljer mellan 2011 och 2017, 
dels objekt som påverkats men som fortfarande behållit samma naturvärdesklasser mellan 
2011 och 2017.  
 
Objekt 8, hagmark 
Vid 2011 års inventering bedömdes inte området ha betats på de senare åren och ängsfloran 
var på väg att trängas tillbaka av konkurrenskraftiga arter. Den utvecklingen har 
förmodligen fått fortgå sedan år 2011, då stora delar av ängsmarken dominerades av 
hundäxing, timotej, hundkäx och andra konkurrenskraftiga arter år 2017 (Figur 17). 
Ängsflorans arter som jungfrulin, tjärblomster och stor blåklocka återfanns kring 
odlingsrösen och torra knallar där igenväxningen inte varit så kraftig (Figur 17). Även 
omgivande skog har fått utvecklats fritt med stort uppslag av yngre träd. 
Sammantaget bedömdes området i objekt 8 vid 2017 års inventering inte ha de art- och 
habitatkvalitéer som fanns vid 2011 års inventering, varför området bedömdes ha Visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4) enligt Svensk Standard. 
 

 
Figur 17. Ängsmarken i objekt 8 är på väg att tas över av konkurrenskraftiga gräs och örter, samt att träd som björk och 
gran har börjat vandra in på ängen. I närheten av torra kullar eller stenrösen finns rester av den tidigare väl utbildade 
ängsfloran kvar, som till exempel stor blåklocka som kan ses till vänster i förgrunden av röset. 
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Objekt 11, odlingsmark 
Ett fåtal av de grova ädellövträden av ask och alm har avverkats. Trots detta bedömdes 
objekt 11 ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) vid 2017 års inventering, det vill säga 
motsvarigheten till klass 2 i 2011 års naturvärdesbedömning.  
 
Objekt 15, alsumpskog 
Enligt bedömningsgrunderna i Svensk Standard bedömdes området ha påtagligt 
biotopvärde tack vare mångformigheten, inslag av klibbal och ädellövträd samt viss andel 
död ved. Även om ett antal signalarter fanns i området så fanns få rödlistade arter, varför 
artvärdet bedömdes som visst och sammantaget utmynnade bedömningen vid 2017 års 
inventering att området har Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Det vill säga att vid 
2017 års inventeringen bedömdes området ha ett lägre naturvärde än vid 2011 års 
inventering. 
 
Objekt 23, skogsbete 
Åtminstone vid 2017 års inventering verkade inte området att ha betats på något eller några 
år. Hagmarken i områdets nordvästra del av det norra delområdet är på väg att förbuskas 
helt. Ask (många i dålig vigör) och ek fanns spritt i området, samt enstaka grova tallar, 
vilket gör att området bedömdes ha visst biotopvärde. Förekomsten av arter bedömdes 
inte bidra nämnvärt till biologisk mångfald vare sig lokalt eller regionalt, varför den 
sammanlagda bedömningen utmynnade i att området har Visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4).  
 
Objekt 34, grännaithäll 
I och med att bedömningsgrunderna enligt Svensk Standard inte beaktar geologiska 
värden så faller de tre noterade grännaithällarna utanför bedömningen om biologisk 
mångfald och beaktas inte i innevarande naturvärdesbedömning. 
 
Objekt 38, gräsmark 
På samma sätt som för objekt 8, så dominerades merparten av gräsmarken av 
konkurrensstarka arter som hundäxing, hundkex, ängssyra, brännässla med flera, samt att 
en viss förbuskning börjat ske. Även om viss del av ängsfloran fortfarande fanns kvar kring 
husen i Långliden, så bedömdes området som helhet ha Visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4). Med andra ord bedömdes området i innevarande inventering som 
ett område med lägre naturvärde jämfört med vid 2011 års inventering. 
 
Objekt 45, barrskog 
Barrskogen är huggen och därmed är de utpekade naturvärdena vid 2011 års inventering 
inte kvar. Därmed bedömdes området att ha lågt naturvärde år 2017 jämfört med vid 2011 
års inventering. 
 
Objekt 56, gräsmark 
Den granplantering som tagit den forna ängsmarken i besittning har vuxit till sig på de sex 
år som skiljer mellan de båda inventeringarna. Ställvis på stenbunden mark gick det 
fortfarande att hitta enstaka exemplar av arter från den tidigare ängsfloran, såsom 
tjärblomster, stor ängsklocka och jungfrulin. Fortsatt tillväxt av granarna kommer dock 
med tiden att skugga ut ängsfloran till förmån för annan artfattig vegetation. Bedömningen 
är att området endast har viss betydelse för den biologiska mångfalden i ett lokalt 
perspektiv då torr gräsmark och några av dess arter endast förekommer fläckvis. Med 
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andra ord ges området en lägre naturvärdesklass (Visst naturvärde, naturvärdesklass 4) 
jämfört med vid 2011 års inventering. 
 
Objekt 57, gräsmark 
Även i detta område finns en del planterade granar, samt att ohävden verkar ha fått fortgå 
i oförminskad takt sedan 2011 års inventering. Fortfarande finns dock mindre partier av 
torr-frisk ängsmark kvar i området med arter som ängshavre, ljus solvända, jungfrulin, 
tjärblomster, gråfibbla, och gullviva. Även ett exemplar av blommande rödkämpar 
noterades i kanten av en liten bergknalle. Förekomsten av viss andel torr-frisk ängsmark 
med vidhängande flora och enstaka grova ädellövträd motiverar att området har Påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3) enligt 2017 års bedömning. Den största skillnaden i 
naturvärdesbedömning mellan år 2011 och år 2017 för alla objekt föreligger för detta objekt 
där objektet bedömdes som ett klass 1-objekt år 2011. Skillnaden beror troligtvis på att 
området inte var lika igenväxt år 2011, samt att även förekomsten av sällsynta bergarter 
vägdes in i bedömningen år 2011. 
 
Objekt 59, ädellövskog 
Även i detta område verkar igenväxningen ha fått ske ohämmat sedan år 2011, vilket 
reducerat ängsfloran ytterligare jämfört med vad den en gång har varit. På samma sätt som 
för objekt 57 så finns naturvärden i form av viss andel torr-frisk ängsflora, samt grova träd 
där vissa fungerar som hålträd för häckande fågel. Sammantaget bedömdes området ha 
Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Det vill säga en lägre naturvärdesklass jämfört 
med vid 2011 års inventering. 
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7 Naturvärdesinventering öster om Norra Kärr 

7.1 Områden med naturvärde 
Totalt noterades 22 områden med naturvärden, varav nio områden med Högt naturvärde 
(naturvärdesklass 2), tre områden med Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och tio 
områden med Visst naturvärde (naturvärdesklass 4) (Figur 18). I kapitel 7.2 till 7.4 beskrivs 
naturvärdena för respektive område.  
 

 
Figur 18. Naturvärden inom inventerat område (grön linje) öster om Norra Kärr. Nio områden bedömdes ha Högt 
naturvärde (gröna polygoner), tre områden bedömdes ha Påtagligt naturvärde (gula polygoner) och tio områden 
bedömdes ha Visst naturvärde (orange polygoner). I kapitel 7.2 till 7.4 beskrivs naturvärdena för respektive område 
efter motsvarande löpnummer som i kartan. 

7.2 Beskrivning till områden med Högt naturvärde 
Område 1, naturlig skogsbäck, söder Långliden 
Ett mindre område om knappt en hektar har av Skogsstyrelsen (2017) utpekats som en 
nyckelbiotop (Figur 19). Kring en liten blockrik bäck dominerar gran och klibbal med 
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förekomst av ett flertal träd som ask, rönn, tall, ek, sälg, asp och vårtbjörk. I området finns 
lågor och torrakor, samt rikligt med död ved.  
 

 
Figur 19. Ett mindre område, söder om Långliden, som av Skogsstyrelsen pekats ut som nyckelbiotop hyser en 
mångfald av trädarter även om gran och klibbal dominerar. Lågor och torrakor förekommer, samt att det finns rikligt 
med död ved. I och med att området är utpekat som nyckelbiotop så bedömdes det ha Högt naturvärde 
(naturvärdesklass 2). Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 

 
Område 2, lövskog, Kvatarp 
Vid Kvatarp finns en ädellövskog med enstaka grövre träd (Figur 20). Bland annat finns 
en hamlad ask där den av ArtDatabanken (2017) rödlistade, i kategorin sårbar (VU), arten 
brunskaftad blekspik växte på barken av asken. Den hamlade asken och dess närområde 
har av Skogsstyrelsen (2017) pekats ut som en nyckelbiotop. Området som bedömdes ha 
Högt naturvärde är större än själva nyckelbiotopen och inkluderar en hasseldunge och ett 
mindre antal grövre aspar och blåsippa i fältskiktet. Signalarten krusig ulota noterades på 
en aspstam. 
 

 
Figur 20. Ett litet område vid Kvatarp (grön polygon) bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) tack vare 
förekomsten av grov hamlad ask där den hotade (sårbar, VU) arten brunskaftad blekspik växte på barken av asken. 
Asken med dess närområde är dessutom utpekat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 

 
Område 3, betad skog, Bollekälla 
Mellan Rödjarp och Bollekälla i en svacka intill stora vägen har Skogsstyrelsen (2017) pekat 
ut en nyckelbiotop (Figur 21). I sluttningarnas övre del dominerade tall varav en del grova 
och spärrgreniga, medan det i botten av svackan mestadels växte gran och klibbal. Död 
ved, mestadels klena lågor, förekom tämligen rikligt i de lägre liggande partierna. 
Skogsbete bedömdes vara pågående vid Skogsstyrelsens inventering av området kring 
mitten av 1990-talet. Vid innevarande inventering syntes dock inga färska spår av 
skogsbete.  
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Figur 21. En nyckelbiotop intill vägen vid Bollekälla bedömdes ha Högt naturvärde. Bland annat förekom rikligt med 
död ved, mestadels klena men enstaka grova lågor, i det fuktiga partiet i områdets västra del. 

 
Område 4, hagmark, Ingefrearp 
Området är detsamma som objekt 47 vid 2011 års inventering av Norra Kärr (Pro Natura 
2012) och ingår som en del i inventeringsområdet öst om Norra Kärr (Figur 22). Den del av 
objekt 47 som berör inventeringsområdet öster om Norra Kärr består mestadels av 
hagmark med en ängsflora typisk för torra-friska ogödslade gräsmarker såsom bland annat 
backnejlika, stor blåklocka, åkervädd och jungfrulin. Enstaka grova ädellövträd, som ek, 
förekommer ställvis (Figur 22). Området bedömdes utifrån ovanstående att ha Högt 
naturvärde (naturvärdesklass 2).  
 

 
Figur 22. Söder om Ingefrearp, och söder om den gröna linje som visar inventeringsgräns för området öst om Norra 
Kärr, bedömdes en relativt artrik hagmark med viss förekomst av grova ädellövträd, som ek, ha Högt naturvärde 
(naturvärdesklass 2).  

 
Område 5, hagmark, sydost Ingefrearp 
I det gamla odlingslandskapet mellan Ingefrearp och Staffanstorp som är på väg att sluta 
sig finns ännu rester av grova äldre ädellövträd. Sydost om Ingefrearp (Figur 23) bedömdes 
ett område ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). Naturvärdena bestod bland annat av 
hamlade håliga askar där den hotade, i kategorin sårbar VU, arten brunskaftad blekspik 
växte på barken på en av de hamlade askarna. Även signalarterna (Skogsstyrelsen 2000) 
vitskivlav och guldlockmossa noterades på ett par askar. Enstaka grova ekar och lönnar 
förekom i området, samt även enstaka lågor av ek.  Odlingsrösen löper genom området. 
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Figur 23. I ett mindre område i äldre hagmark (grön polygon) sydost om Ingefrearp bestod naturvärdena bland annat 
av hamlade askar med en förekomst av den hotade, i kategorin sårbar (VU) arten brunskaftad blekspik. Grön linje i 
kartan visar inventeringsgräns. 

 
Område 6, ängs-hagmark, Rödjarp 
En öppen välhävdad ängs-hagmark kring Rödjarp (Figur 24) med både ko- och hästbete 
bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). Spridda förekomster av lövträd som 
lönn, asp, apel, körsbär, rönn, ek och björk finns i området. Gran och tall förekommer även 
i mindre antal. Ängsmarksfloran är rikt utbildad, framförallt i den södra delen, med arter 
som till exempel jungfrulin, ljus solvända (nära hotad, NT) tjärblomster, svinrot, 
svartkämpar, bockrot och nattviol. Odlingsrösen och berg i dagen förkommer på flera 
ställen. 
 

 
Figur 24. En välhävdad betad hagmark kring Rödjarp (grön polygon) bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 
2). Ställvis var förekomsten av den rödlistade, i kategorin nära hotad (NT), örten ljus solvända relativt riklig. 

 
Område 7, brant, Gyllingesjön 
En östvänd brant mellan Gyllingesjön och Staffanstorp (Figur 25) har av Skogsstyrelsen 
(2017) pekats ut som en nyckelbiotop. Granskogen i branten är tämligen ordinär förutom 
att det finns gott om högresta aspar, varav några av asparna dessutom fungerar som 
hålträd för häckande fåglar. Skogsstyrelsen (2017) har angett att det finns stora 
ornitologiska värden i området. I övrigt beskrivs området som ett varierat område med 
många små skrymslen, mossfäll på stående träd, block, sten, bergväggar och lodytor. Som 
varande en nyckelbiotop bedömdes området ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). 
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Figur 25. En nyckelbiotop (grön polygon) mellan Gyllingesjön och Staffanstorp bedömdes ha Högt naturvärde 
(naturvärdesklass 2). Nyckelbiotopen är en brant med en tämligen ordinär granskog men med stor förekomst av 
högresta aspar, varav några fungerar som hålträd för häckande fåglar. Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 

 
Område 8, ängs-hagmark, Staffanstorp 
På samma sätt som vid Rödjarp finns ett område kring Staffanstorp (Figur 26) med mer 
eller mindre välhävdade ängs- och hagmarker. Framförallt i den nordvästra delen finns en 
artrik torrmarksflora med arter som till exempel ljus solvända (nära hotad, NT), småborre, 
backnejlika, tjärblomster, jungfrulin, getväppling, harklöver och duvnäva. Intill 
ladugården öst om vägen finns en ihålig hamlad mycket grov ask (cirka 120 cm i 
brösthöjdsdiameter). Även detta område bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 
2). 
 

 

 
Figur 26. Kring Staffanstorp (grön polygon) finns ängs- och hagmark som i stora delar är välhävdad. En torrbacke i 
områdets nordvästra del hade en artrik ängs- och torrmarksflora (övre högra bilden). Vid ladugården ståtar en mycket 
grov ask i vägkanten (nedre vänstra bilden). Hela området bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). Grön 
linje i kartan visar inventeringsgräns. 
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Område 9, ängs-hagmark, Södra Bråten 
Vid Södra Bråten (Figur 27) finns en ängsflora typisk för torra-friska ogödslade 
gräsmarker. Detta gäller framför i områdets östra del där välhävdade ängs- och hagmarker 
finns. Ängsfloran utgjordes bland annat av tjärblomster, ljus solvända (nära hotad, NT) 
och jungfrulin som ställvis förekom relativt ymnigt. Kring gårdarna finns skyddsvärda 
grova askar, där vissa bar tydliga spår av tidigare hamling. I områdets västra del har 
markerna inte hävdats på länge, men naturvärden i form av relativt grova almar (cirka 50-
60 cm i brösthöjdsdiameter), rikligt med hasselbuketter, enstaka askar och en mångfald av 
trädarter som apel, björk, ek, rönn, asp, körsbär och tall. 
 

 
Figur 27. Ett ängs- och hagmarksområde vid Södra Bråten (grön polygon) bedömdes ha Högt naturvärde 
(naturvärdesklass 2). I områdets östra del finns välhävdade ängs- och hagmarker med en relativt väl utbildad ängsflora 
med bland annat ljus solvända (nära hotad, NT) och grova askar med spår av tidigare hamling. Områdets västra del är 
inte hävdade på länge men har naturvärden i form av mångformig trädflora, bland annat relativt grov alm, och 
omfattande hasselsnår. Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 

7.3 Beskrivning till områden med Påtagligt naturvärde 
Område 10, alsumpskog, öst Långliden 
Området är detsamma som objekt 44 vid 2011 års inventering av Norra Kärr (Pro Natura 
2012) och ingår som en del i inventeringsområdet öst om Norra Kärr (Figur 28). Den del 
som går in i inventeringsområdet öst om Norra Kärr består av fuktig-frisk granskog som 
hade bedömts annorlunda om den varit fristående, men när den hänger ihop med 
alsumpskogen så kvarstår bedömningen att området har Påtagligt naturvärde 
(naturvärdesklass 3). 
 

 
Figur 28. Den del av området med Påtagligt naturvärde (gul polygon) som faller inom inventeringsområdet öst om 
Norra Kärr (till höger i kartan) består av granskog och hade bedömts annorlunda om det inte varit en del av ett större 
objekt. Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 
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Område 11, odlingsmark, Hulutorp 
På en platå i sluttningen öst om gården Hulutorp finns ett varierat område på gammal 
inägomark med äng, odlingsmark och lövträd (Figur 29). Ängen har inte hävdats på flera 
år, men hyser ändock enstaka arter typiska för torra-friska ogödslade gräsmarker som 
svinrot, åkervädd och prästkrage. Dessutom växte sju exemplar av den rödlistade, i 
kategorin sårbar (VU), örten slåtterfibbla på ängen. I norr hade ett stycke åkermark plöjts 
nyligen, men verkade inte ha såtts. Torra sluttningar intill åkern hyste relativt rikligt av 
tjärblomster. I området förekommer även hasseldungar med grov hassel, samt enstaka 
grova askar och almar. Med avseende på förekomsten av den hotade arten slåtterfibbla och 
förekomsten av enstaka arter som indikerar hävdad ogödslad mark så bedömdes området 
ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 
 

 
Figur 29. På en platå i sluttningen öst om gården Hulutorp bedömdes ett område (gul polygon) med ohävdad äng (bild 
till höger) och torrbacke ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Bedömningen grundar sig på förekomsten av 
enstaka fynd av typiska arter för torra-friska ogödslade gräsmarker, samt förekomsten av den hotade arten 
slåtterfibbla. Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 

 
Område 12, odlingsmark-hagmark, syd Stora Smedstorp 
Ett område med igenväxande odlings- och hagmark (Figur 30) bedömdes ha Påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3). Fortfarande finns enstaka arter kvar, dock i mindre 
omfattning, som indikerar torr-frisk ogödslad gräsmark såsom ängshavre, jungfrulin och 
solvända (nära hotad, NT). Den öppna odlingsmarken kantades av ett 50-tal aspar, varav 
en del relativt grova (cirka 45 i brösthöjdsdiameter) och vissa med uthackade hål i 
stammen. Även enstaka relativt grova ekar fanns i området. På en av dessa ekar växte  
vedsvampen ekticka, rödlistad i kategorin nära hotad (NT). 
 

 
Figur 30. En areellt relativt liten igenväxande odlingsmark (gul polygon) med bland annat omgivande riklig förekomst av 
asp, varav enstaka hålträd, bedömdes ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Enstaka ängsväxter och förekomst 
av ekticka (nära hotad, NT) bidrog till bedömningen. 
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7.4 Beskrivning till områden med Visst naturvärde 
 
Område 13, hasseldunge, nordost Ingefrearp 
Ett litet område med både klen och relativt grov hassel samt enstaka lövträd av asp, lönn 
och trädformig rönn (Figur 31) nordost om Långliden bedömdes ha Visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4). Rik förekomst av blåsippa och enstaka fynd av trolldruva bidrog till 
bedömningen. Signalarterna barkticka och krusig ulota noterades växa på en låga av asp 
respektive stam av hassel. 
 

 
Figur 31. En liten hasseldunge nordost om Långliden (orange polygon) bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 
4) i och med riklig förekomst av blåsippa och viss förekomst av trolldruva. Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 

 
Område 14, blandskog mellan Kvatarp och Rödjarp 
Ett område med omväxlande löv- och barrskog mellan Kvatarp och Rödjarp (Figur 32) 
bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). I den södra delen förekommer 
hasseldungar med rik förekomst av asp, varav enstaka fungerar som hålträd. I den norra 
delen dominerar produktionsgranskog över stora ytor, men med inslag av asp, lönn och 
ek. Fältskiktet är frodigt, troligtvis kalkgynnat, med stort inslag av blåsippa samt mer 
spridda förekomster av ormbär och trolldruva. Strukturelement finns i form av äldre grova 
lövträd, främst asp, samt i blockrik mark och förekomst av lodytor. Signalarterna platt 
fjädermossa, trubbfjädermossa och stenporella, vilka indikerar långvarigt stabilt 
mikroklimat, noterades i området. Flera fruktkroppar av signalarten igelkottsröksvamp 
sågs växa i ett blockigt parti i områdets södra del. Arten är ovanlig och hittas främst på 
kalkpåverkad mark (Artdatabanken 2017). 
 

 
Figur 32. Den i söder lövdominerade skogen och den i norr grandominerade skogen mellan Kvatarp och Rödjarp 
(orange polygon) bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdeklass 4). Rikligt med asp förekom i områdets södra del, 
varav några aspar fungerade som hålträd. Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 
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Område 15, hagmarksrest öst om Bollekälla 
En torr kulle med berg i dagen öst om Bollekälla (Figur 33) bedömdes ha Visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4). Området är tämligen öppet med visst inslag av asp och björk. Enstaka 
plantor av ängsmarksväxter som tjärblomster, jungfrulin, bockrot, ängshavre och solvända 
(nära hotad, NT) noterades på kullens topp där berg gick i dagen. 
 

 
Figur 33. Öst om Bollekälla bedömdes ett mindre område (orange polygon) bestående av en torr kulle ha Visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4) i och med förekomsten av ängsmarksväxter som tjärblomster, jungfrulin, bockrot, 
ängshavre och solvända (nära hotad, NT). Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 

 
Område 16, tallskog, mellan Täppan och Hulutorp 
Två mindre områden med berg i dagen mellan Täppan och Hulutorp (Figur 34) hyser var 
för sig en mer eller mindre ren tallskog. Tallarna är förhållandevis grova, spärrgreniga med 
bred krona, samt har så kallad ”pansarbark” vilket tyder på hög ålder. Död ved i form av 
lågor är måttligt förekommande. Utifrån dessa strukturelement bedömdes området ha 
Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 
 

 
Figur 34. Två områden med tallskog med gamla träd och måttlig förekomst av död ved i form av lågor mellan Täppan 
och Hulutorp bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 

 
Område 17, blockrik mark, väst om Hulutorp 
Ett litet blockrikt område väst om Hulutorp (Figur 35) med rik förekomst av mossor 
bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Signalarterna fällmossa och platt 
fjädermossa, vilka indikerar långvarigt stabilt mikroklimat, noterades i området. Gran 
dominerar i och kring området, men även lönn och oxel förekom sparsamt. 
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Figur 34. Väst om Hulutorp (orange polygon) bedömdes ett litet blockrikt område med rik förekomst av mossor ha Visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4).  

 
Område 18, tallskog på myr, väst om Lilla Smedstorp 
På en myr väst om Lilla Smedstorp fanns ett flertal spärrgreniga tallar med bred krona och 
så kallad ”pansarbark”, vilket antyder hög ålder (Figur 35). Myren kantades av fuktig 
granskog med stort inslag av ris och buskar där en järpe stöttes på ett ställe. Järpe som 
finns upptagen i Artskyddsförordningen (Svensk författningssamling 2007) har ett sådant 
gemenskapsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller 
bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses. Samtidigt utgör järpe ett 
jaktbart vilt i Sverige. Förekomsten av gamla tallar och lämplig häckbiotop för järpe 
utgjorde bevekelsegrunden för att bedöma området som ett område med Visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4). 
 

 
Figur 35. Väst om Lilla Smedstorp bedömdes en myr omgärdad av fuktig granskog (orange polygon) ha Visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4). Naturvärdena bestod av gamla spärrgreniga tallar med bred krona, samt lämplig häckbiotop för 
järpe. Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 

 
Område 19, gammalt boställe, väst om Gåsabol 
Inom ett begränsat område vid det gamla bostället väst om Gåsabol är lövinslaget stort av 
asp, ask, lönn och hassel, samt med enstaka förekomst av hästkastanj. Enstaka aspar och 
askar är grova (cirka 40-50 cm i brösthöjdsdiameter). Asparna ser ut att vara vid god vigör, 
medan askarna antingen är döende eller starkt påverkade av askskottsjuka. I anslutning 
till bostället finns en damm som lokalt bidrar till den biologiska mångfalden. Väst om 
bostället finns en granskog där det finns ett fynd av, den i kategorin näta hotad (NT), 
orkidén knärot (Artportalen 2017). Sammantaget bedömdes området med lövinslag, 
damm och granskog ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4) (Figur 36). 
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Figur 36. Området kring det gamla bostället (orange polygon) med naturvärden som enstaka grova aspar och askar, 
samt damm respektive granskog med i Artportalen (2017) inrapporterat fynd av orkidén knärot (nära hotad, NT) 
bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 

 
Område 20, barrskog, syd Gåsabol 
En flerskiktad barrblandskog syd om Gåsabol (Figur 37) bedömdes ha Visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4). Tillgången på död ved i form av lågor var relativt god av både barr- 
och lövträd. Enstaka torrakor av gran, samt relativt grov asp fanns också i området. 
Enstaka träd uppskattades att vara betydligt äldre än 100 år. 
 

 
Figur 37. En mindre flerskiktad barrblandskog syd om Gåsabol (orange polygon) bedömdes ha Visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4). I området fanns bland annat relativt god tillgång på död ved i form av lågor. 

 
Område 21, gården i Gåsabol 
Vid gården i Gåsabol (Figur 38) är trädfloran tämligen artrik med arter som lönn, ask, alm, 
björk, apel, körsbär, asp, tall och klibbal. Flertalet askar och almar är här vid god vigör. En 
nyligen hamlad lönn står inne på gårdsplanen, samt en ask som visar spår av tidigare 
hamling. En damm bidrar lokalt till den biologiska mångfalden. Sammantaget bedömdes 
området ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4), även om merparten av området utgörs 
av tomtmark. 
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Figur 38. Vid gården i Gåsabol (orange polygon) är trädfloran tämligen artrik med bland annat ask, alm och lönn där en 
nyligen hamlad lönn står på gårdsplanen (bilden till höger). Enstaka äldre askar bar också spår av tidigare hamling. Den 
artrika trädfloran tillsammans med de hamlade träden utgjorde bevekelsegrund för att bedöma området som ett 
område med Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Grön linje i kartan visar inventeringsgräns. 

 
Område 22, blandskog, norr Gåsabol 
Norr om gården i Gåsabol (Figur 39) bedömdes en blandskog av tall, asp, björk, gran, 
klibbal, och ek ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Ställvis fanns lundartade miljöer 
av asp, ek och björk. Området var delvis brant och blockrikt och på några ställen fanns det 
relativt gott om död lövved i form av lågor. Den rödlistade vedsvampen tillika signalarten 
veckticka (nära hotad, NT) noterades på en grov asplåga. Signalarterna fällmossa och 
kantarellmussling noterades på ett stenblock och en stam av rönn, respektive.  
 

 
Figur 39. Norr om gården i Gåsabol fanns en blandskog med relativt god förekomst av lågor, framförallt av lövträd, och 
tickor. Övriga naturvärden bestod av ställvis lundartad miljö med asp, ek och björk. Sammantaget bedömdes området 
ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 
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