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Inledning
Denna rapport presenterar särskilt intressanta och värdefulla naturmiljöer i Borås kommun.
Här finns odlingslandskap med vackra betesmarker, lummiga lövskogar, stora orörda
våtmarker samt sjöar och vattendrag med rik flora och fauna. Genom att bevara och sköta
dessa områden på rätt sätt kan vi lämna efter oss ett natur- och kulturarv till kommande
generationer och öka den biologiska mångfalden.

Att bevara, skydda och sköta våra naturmiljöer är en fråga som berör hela samhället. Borås
kommun som myndighet har varken befogenhet eller resurser att genomföra alla de åtgärder
som är önskvärda. Ansvaret delas av markägare, brukare, kommun och andra myndigheter.
Samförstånd är en förutsättning för ett lyckat resultat. Myndigheter kan genom att släppa till
resurser och genom långsiktig planering underlätta naturvårdsarbetet. Det praktiska arbetet
utförs sedan främst av enskilda personer, organisationer och företag. Denna rapport skall
fungera som en uppslagsbok för alla dem som har ett intresse av miljön i Borås kommun.
Genom att sprida kunskapen vill kommunen bidra till naturvårdsarbetet.

Bokskogen vid naturreservatet Hägnagärde. Sjön Tolken syns i bakgrunden.
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Borås kommuns naturvårdsprogram

Denna rapport utgör en del av Borås kommuns naturvårdsprogram. Programmet består av tre
delar:

Del 1 • ”Skyddsvärd natur
Rapporten är en sammanställning över alla kända särskilt skyddsvärda naturmiljöer i
Borås kommun år 2000. Totalt presenteras 490 olika områden med höga naturvärden.
Rapporten inleds med en allmän del, som beskriver naturvärden, hur naturvärdena
hotas och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att bevara dessa.

Del  2 • Åtgärdsprogram
I ett separat åtgärdsprogram presenteras vilka konkreta åtgärder kommunen avser att
vidta för att slå vakt om den biologiska mångfalden. Arbetet med åtgärdsprogrammet
drivs inom ett stort antal arbetsgrupper på kommunen. Kommunbiologen fungerar
som samordnare.

Del  3 • Naturdatabas
Naturdatabasen är ett register som bl a innehåller samtliga områden i ”Skyddsvärd
Natur”. Registret innehåller också ytterligare fakta i form av artlistor och särskilt
intressanta delområden samt källhänvisningar och referenser. Här finns dessutom
uppgifter om områden som inte har så höga naturvärden att de tagits med i
”Skyddsvärd Natur”.
Dataregistret innehöll i oktober år 2000 totalt 590 områden. Inom dessa fanns
dessutom delområden utpekade. Totalt fanns drygt 1200 områden och delområden.
Dataregistret skall fortlöpande revideras och kompletteras. Dataregistret sköts av
kommunbiologen. På längre sikt skall uppgifter från registret kunna hämtas från
kommunens geografiska informationssystem (GIS).
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Genomförande

Arbetet med kommunens naturvårdsprogram påbörjades 1994. Miljöskyddsnämnden gav i
uppdrag åt Naturcentrum AB att ta fram en rapport och ett register över skyddsvärda
naturmiljöer i kommunen. Arbetet inleddes med att tillgänglig dokumentation och
information, bl a länsstyrelsens inventeringar, gicks igenom och sammanställdes. Samtidigt
togs kontakter med ideella naturvårdsorganisationer. Allmänheten informerades via tidningar
och uppmanades att lämna in uppgifter som kunde vara av värde. Viktigt underlagsmaterial
framgår av referenslistan. Förarbetet utmynnade i en preliminär sammanställning över ca
1100 olika delområden som kunde vara av intresse. Dessa sammanfördes till 550
huvudområden.

Fältinventeringen genomfördes under 1996–1998. Vissa områden var stora och bestod av
flera olika delområden. Inventeringen måste därför göras relativt översiktligt och alla
områden kunde inte besökas. Totalt fältbesöktes ca 900 delområden fördelade på drygt 400
huvudområden. Den genomsnittliga tiden för fältinventering var ca två timmar per
huvudområde, inklusive restid.

Resultatet från inventeringen och förarbetet registrerades i en databas (”Naturdatabasen”) i
programmet Filemaker Pro. I efterhand kompletterades materialet med uppgifter som inte var
tillgängliga när arbetet startade, bland annat Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
Avgränsningar kontrollerades med hjälp av flygbilder i färg.

Uppgifterna i databasen har sedan analyserats, värderats och kompletterats ytterligare. En
sammanfattning av den kunskap som framkommit om naturmiljön i Borås kommun finns i
denna rapport.
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Naturvärdesbedömning
Naturvärdena i alla områden har bedömts i en fyrgradig skala. I denna rapport presenteras
enbart områden som nått upp till minst klass 3. Klassificeringen är gjord med Västra Götaland
som referensram. Skalan motsvarar den som används bl a vid länsstyrelsens inventeringar,
med vissa justeringar och förändringar (se nästa sida) för att möjliggöra jämförelser mellan
olika naturtyper.

Klassificeringen skall betraktas som ett genomsnitt för varje område. Det betyder att ett
område som givits naturvärdesklass 2 kan rymma delar med såväl högre som lägre klass.

Vid klassificeringen har områdenas biologiska värden varit avgörande. Det biologiska värdet
har i första hand bedömts med utgångspunkt från vilka arter som faktiskt har noterats, men
även med utgångspunkt från lämpliga substrat och biotoper. För ett mindre antal områden har
även det naturgeografiska värdet varit avgörande. En värdering av geologiskt skyddsvärda
objekt har gjorts i en särskild studie (Roos, J. & Carlson, P. 1997).

Betydelse för friluftsliv har varit ett stöd vid värderingen, men det har aldrig varit ett primärt
kriterium. Inget område har tagits med endast på grund av att det har betydelse för friluftsliv.
Däremot kan ett område ha uppvärderats något om det förutom sina biologiska värden även
har betydelse för friluftsliv.

Ett större område har värderats högre än ett mindre som i övrigt är likvärdigt. Storleken har
särskilt tillmätts betydelse för naturtyper som hyser arealkrävande arter, som t ex våtmarker.

Gemensamt för de flesta högt värderade områden är att ”de har värden som om de försvinner
är svåra eller omöjliga att få tillbaka”.

De inventeringar som denna rapport bygger på är samtliga av översiktlig karaktär. Kunskapen
är i de flesta fall begränsad. Alla avgränsningar och bedömningar är därför preliminära. I
samband med exploateringar eller annat som kan påverka ett område bör aktuella
förhållanden alltid kontrolleras. Mer ingående undersökningar och fördjupningar kan då bli
nödvändiga. Ny kunskap eller ändrade referensramar kan innebära att ett områdes värde eller
avgränsning förändras.

Naturvärdesbedömning är ingen exakt vetenskap. I varje enskilt fall måste en lång rad
aspekter bedömas, värderas och vägas mot varandra. Indelningen i naturvärdesklasser är en
bedömning som bygger på känd kunskap om varje område ställd i relation till naturvårdens
samlade erfarenheter om naturvärden inom regionen och landet. På nästa sida anges de
kriterier som varit viktiga vid urval och värdering av områden i denna rapport.
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Viktiga kriterier vid urval och värdering
• Biotoper med stor artrikedom och rödlistade arter.
• Hög ekologisk funktion, t ex viktiga reproduktionsområden, rastplatser, uppväxtmiljöer och

spridningskorridorer.
• Naturliga eller kulturskapade biotoper med lång kontinuitet, t ex naturskogar, högmossar

och naturbetesmarker.
• Miljöer och arter som är ovanliga i landskapet i övrigt.
• Områden som är opåverkade av mänskliga ingrepp. Detta gäller inte alltid, t ex inte i

odlingslandskapet där viss form av skötsel är en förutsättning för naturvärdenas bevarande.
• Mångformiga miljöer eller miljöer som bidrar till att skapa mångformighet i ett i övrigt

ensidigt landskap.
• Områden med särpräglade, särskilt tyd liga eller vetenskapligt intressanta geologiska

formationer.

Klassificeringen jämfört med tidigare inventeringar
• Välhävdade och ogödslade ängs- och hagmarker (länsstyrelsens ängs- och

hagmarksinventering) med rik flora eller med andra värden, t ex grova hagmarksträd eller
rik kryptogamflora, har uppvärderats. Denna typ av områden har oftast givits minst
naturvärdesklass 2.

• Björkskogar och andra unga lövskogar (länsstyrelsens lövskogsinventering) utan
dokumenterade värden har värderats ner jämfört med lövskogsinventeringen. Denna typ av
områden har oftast givits naturvärdesklass 4.

• En del våtmarker med dokumenterade biologiska värden, t ex rikt fågelliv, har
uppvärderats i förhållande till våtmarksinventeringen

• Vissa skogsbevuxna våtmarker eller små mossar utan dokumenterade värden och som i
våtmarksinventeringen givits klass 2 har värderats ner till klass 3.

• Nyckelbiotoper (SVS nyckelbiotopsinventering) med rödlistade arter eller förekomst av
flera signalarter har oftast givits naturvärdesklass 1 eller 2. Nyckelbiotoper utan
dokumenterade värden i form av arter har oftast givits klass 3. Objekt med naturvärden har
oftast givits naturvärdesklass 4.

• När det gäller sjöar har klassificeringen i stort följt ”Sjöar i Älvsborgs län”. Aktuella
uppgifter om t ex fisk eller fågelfauna har i vissa fall lett till förändrad klassificering samt
att ytterligare sjöar tagits med.
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Schematisk modell för hur landskapet kan indelas efter olika naturvärdesklasser. Figuren är bredast vid basen
och smalast i toppen. Detta skall belysa att de klasser som finns längre ner i pyramiden upptar större yta i
landskapet än de som är högre upp i pyramiden.
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Naturen i Borås kommun
Borås kommun är en typisk skogs- och mellanbygd i Västergötland. Den har en småkuperad
terräng där bergkullar omväxlar med sprickdalar. Höjdpartier är i huvudsak skogsklädda och i
de större sprickdalarna ligger sjöar. Här och var avbryts det vidsträckta barrskogslandskapet
av småskaliga odlingsmarker med lövskogar och betesmarker.

Berggrunden består i huvudsak av näringsfattig gnejs och jordarten är morän. Kalkhaltig mark
finns främst i anslutning till sand- och grusavlagringar i kommunens nordöstra delar.

Klimatet präglas av närheten till havet och höjdförhållandena. Detta gör att kommunen tillhör
de mest nederbördsrika delarna av landet. Årsnederbörden är 900 mm och medeltemperaturen
är 6,2° C. De stora nederbördsmängderna har gjort att kommunen är rik på myrar och
våtmarker.

Odlingslandskap
En stor del av kommunens naturvärden är knutna till odlingslandskapet. Här finns ängar och
betesmarker med rik flora, lövdungar med grova träd och sällsynta kryptogamer samt
värdefulla småbiotoper i form av åkerholmar, renar, öppna diken och dammar. Vällagda
stenmurar och odlingsrösen bidrar till att skapa en tilltalande landskapsbild. I ett
internationellt perspektiv har dessa Sjuhäradsbygdens variationsrika och småkuperade
stenmurslandskap få motsvarigheter.
Hagmarkerna har hållits öppna av människa och djur under århundraden, vilket givit upphov
till ett speciellt växtsamhälle som försvinner om markerna växer igen eller gödslas.
Backsippa, slåttergubbe, ormrot, smörbollar och prästkrage är exempel på växter som trivs
här. De ogödslade betesmarkerna hyser ofta också en rik svampflora och ett mycket artrikt
insektsliv. Fuktiga, betade marker utefter sjöar och vattendrag, så kallade strandängar, har ofta
ett rikt fågelliv. I kommunen finns endast ett fåtal sådana strandängar. Den finaste ligger vid
västra Marsjön på gränsen till Ulricehamns kommun.
Mosaiker av öppna gräsmarker och lövbestånd är betydelsefulla för många arter, bl a fåglar,
fladdermöss och insekter. I odlingslandskapets artrika lövskogar förekommer många ovanliga
lavar, mossor, insekter och andra smådjur.
Kommunens mest värdefulla odlingslandskap utgörs av småskaliga odlingsmarker med ängar
och naturbetesmark vid mindre gårdar i skogsbygd, som t ex Gåshult, Rölle, Abborrås,
Kärret-Snaremossen, Upptröst och Hunghult. Vid Backa i Ljushults socken finns en ekhage
med gamla, grova ekar. I ekarna har den sällsynta och rödlistade läderbaggen påträffats.
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Variationsrika odlingslandskap med välhävdade naturbetesmarker, lövdungar, grova träd, odlingsrösen och
stenmurar tillhör de mest artrika naturmiljöerna. Sjuhäradsbygdens variationsrika kulturlandskap är unika i ett
internationellt perspektiv. För att rädda de sista resterna av ett unikt landskap krävs nu en kraftsamling från
alla: brukare, markägare, lokalbefolkning och ideella föreningar samt kommunen och andra myndigheter. Alla
åtgärder som underlättar möjligheterna att bo, livnära sig och bedriva småskaligt jordbruk på landsbygden är
viktiga. Av särskilt stor vikt är att de brukare med betesdjur som fortfarande sköter om våra ängs- och
hagmarker ges största möjliga stöd och uppmuntran. Dessa områden riskerar annars att inom kort helt
försvinna.

Odlingslandskap med artrika lövskogar finns på flera håll, bl a Yttre Näs vid sjön Uppsalen,
Ekenäs vid Ärtingen, gården Älmås väster om Målsryd samt Eskilsred vid Stora Hålsjön.
(Angående lövskogar – se vidare nästa avsnitt).

Hot mot odlingslandskapets naturvärden
Odlingslandskapet måste skötas för att naturvärdena skall bestå. Värdena är starkt hotade av
igenväxning, granplantering och rationalisering. Det är svårt att få lönsamhet i det småskaliga
jordbruk som är en förutsättning för naturvärdenas bevarande. Avfolkning av glesbygden,
rationalisering och sämre förutsättningar för jordbruket hotar många djur och växter som
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kunnat leva kvar i odlingslandskapets restmiljöer under årtusenden. Det statliga miljöstödet
till jordbruket har, med sin nuvarande utformning, inte förmått att bryta trenden.
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En levande landsbygd är en förutsättning för att odlingslandskapets naturvärden skall kunna bevaras.



14

Generella åtgärder för att bevara och förstärka odlingslandskapets naturvärden
• Beta hagmarker och andra naturbetesmarker. Dessa marker skall inte gödslas.
• Bevara och återskapa naturliga slåtterängar.
• Friställ och gynna grova träd.
• Ta bort gran från odlingslandskapets biotoper.
• Fortsatt extensiv skötsel av lövskog.
• Återhamla tidigare topphuggna träd. Topphugg fler, yngre träd så att det totala antalet

hamlade träd ökar.
• Spara öppna diken, odlingsrösen, stengärdesgårdar och åkerholmar.
• Anlägg dammar i åkermark.
• Spara obrukade åkerrenar.
• Odla äldre grödor och hotade åkerogräs.
• Undvik vägar, kraftledningar och andra större exploateringar genom eller i anslutning till

värdefulla odlingslandskap. Områdena bör skyddas från både direkta ingrepp och indirekta
störningar som t ex buller.

Betande nötkreatur är de bästa naturvårdarna. När djuren betar på ogödslade marker gynnas en rik ört- och
svampflora. De öppna gräsmarkerna och skogsbrynen är också viktiga för många fåglar och insekter. Grova
träd kan växa i de öppna markerna. Fler nötkreatur som betar i naturbetesmarker är den enskilda förändring
som skulle vara mest positiv för Borås kommuns naturvärden.
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Lövskog
Kommunens lövskogar utgör de sista resterna av det stora ädellövskogsområde som en gång
utbredde sig över landskapet under brons- och järnåldern. Paradoxalt nog är det i
odlingslandskapet som denna urskog har bevarats bäst. Arter knutna till gamla och grova träd
har kunnat leva kvar även under perioder då lövskogarna öppnades upp till slåtter- och
betesmarker. De flesta nyckelbiotoper med lövskog återfinns numera i anslutning till
odlingslandskap.
Igenvuxna hagmarker med ädellövträd befinner sig i ett mellanstadium mellan skog och
betesmark. Dessa miljöer kallas lundar och de är ofta mycket artrika. På marken växer arter
som vätteros, desmeknopp, ormbär och blåsippa. Svampfloran är mycket rik både på marken
och på död ved. Betesmarkens grova träd står ofta kvar som relikter i en i övrigt tät skog med
yngre träd, där öppna gläntor omväxlar med lummiga lövdungar. På de grova träden växer
sällsynta mossor och lavar som t ex lunglav. Exempel på sådana här ädellövskogar finns bl a i
naturreservatet Kröklings hage, vid naturreservatet Rölle och vid Gravryd och Algutstorp i
närheten av Rångedala.

Skrovellav är en sällsynt lav som kan påträffas i Borås kommuns lövskogar. Den växer gärna på gamla aspar
och ädellövträd.

Större sammanhängande lövskogar utgörs främst av ek, men i vissa fall även bok. I äldre ek-
och bokskogar återfinns rika kärlväxt- och kryptogamfloror. Ofta finns också ett rikt fågelliv.
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Stora sådana lövskogar finns bl a på Rya åsar vid Borås stad och i Hägnagärde vid sjön
Tolken.
Längs vattendrag och vid kärr kan man återfinna sumpskogar med ett stort inslag av klibbal.
Fina sådana sumpskogar förekommer bland annat vid Tattarströmmarna och på andra lokaler
utmed Sävbäcken. Här påträffas bland annat den ovanliga hållaven. Klibbalskogarna tillhör
också en av de intressantaste biotoperna för fågellivet. Bland intressanta arter kan nämnas
mindre hackspett, som hyser en förkärlek för denna miljö.

Hot mot lövskogarnas  naturvärden
Hoten mot lövskogarna utgörs främst av att gran riskerar att vandra in och ta överhanden.
Granen, som är skuggtålig, har en förmåga att effektivt konkurrera ut ek och andra lövträd. Ett
annat hot riktas mot de s k jätteträden. Dessa stora lövträd har utvecklats i en öppnare
hagmarksmiljö. När skogen tätnar riskerar de att beskuggas i så hög grad att de dör och med
dem försvinner ett stort antal sällsynta djur och växter.
Fram tills nyligen har många lövskogar främst betraktats som extensiv betesmark och
vedförråd inom ramen för ett jordbruk. Sådan skötsel har inte inneburit någon uppenbar
konflikt med naturvärdena. Under senare år har man inom skogsbruket börjat se lövskogen
som en viktig resurs för skogsproduktion. Om det leder till att befintliga produktionsskogar
med gran ersätts av produktionsskogar med löv är det positivt. Om man däremot i högre grad
börjar bedriva intensivt skogsbruk i odlingslandskapets igenvuxna hagmarker eller i gamla ek-
och bokbestånd kan naturvärdena på längre sikt hotas. Det skulle kunna innebära att
variationsrika, artrika lövskogar med stor andel död ved ersätts av planterade, mer homogena
bestånd.

Generella åtgärder för att bevara och förstärka lövskogens naturvärden
• Friställ och gynna grova träd.
• Spara död ved av olika trädslag och grovlek.
• Ta bort gran från värdefulla lövskogar.
• Extensivt skogsbruk eller naturvårdskötsel av gamla lövskogar med höga naturvärden.
• Återhamla tidigare topphuggna träd. Topphugg fler, yngre träd så att det totala antalet

hamlade träd ökar.
• Öka andelen lövskog totalt genom att ersätta ensidiga granbestånd med bland- och

lövskog.
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Barr- och blandskog

Barrskog, och då i synnerhet granskog, täcker stora delar av Borås kommuns yta. Ändå är
antalet skyddsvärda barrskogsmiljöer betydligt färre än odlingslandskapets. Granskog
etablerade sig i kommunen först för ca 1000 år sedan. Därefter, och framförallt under det sista
århundradet, har människan gynnat granens invandring genom omfattande planteringar och
andra skogsbruksåtgärder. Granen är idag den helt dominerande arten i landskapet och de
ensidiga planteringarna med gran är ganska artfattiga.
Stora sammanhängande barrskogsmiljöer med höga naturvärden är ovanliga i kommunen. Ett
sådant område ligger söder om Kinnarumma där hällmarkstallskogar omväxlar med fuktdråg
och små mossar.
Intressanta barrskogsmiljöer utgörs främst av relativt små restområden, som ofta är så kallade
nyckelbiotoper. Dessa kan återfinnas i djupa, fuktiga raviner, i bergbranter, utmed vattendrag,
i mosskanter, i anslutning till källpåverkad mark eller vid igenväxande kulturmarker. Fuktigt
lokalklimat, inslag av lövträd och frånvaro av skogsbruk är faktorer som bidrar till att skapa
en mer artrik barrskogsmiljö.

Äldre barrskogar finns främst i otillgängliga områden som raviner och blockiga branter.
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I barrskogar med lite rikare markförhållanden kan man träffa på rödlistade och ovanliga
marksvampar. Vid Fagerås söder om Fristad finns en sådan svamprik barrskog. Skogsbete
bidrar här till att gynna svampfloran.
Bland intressantare kärlväxter i barrskogsmiljöerna kan nämnas arter som trolldruva,
hässlebrodd, skogsbräsma, skärmstarr och dvärghäxört. Även dessa arter påträffas främst där
markförhållandena är lite rikare och näringsrikt grundvatten tränger fram. Den vackra
dunmossan växer sällsynt i svällande mattor kring källkärr i skogen.
Där barrskogen avbryts av lövdungar återfinns ofta en artrik lavflora med ett stort antal
rödlistade arter, särskilt på grova aspar eller ädellövträd. Sådana miljöer finns främst i branter
och i anslutning till igenväxande kulturmarker och torpställen. Många av de ovanliga lavar
som växer på lövträden i dessa miljöer är så kallat oceaniska, vilket innebär att de gynnas av
de stora nederbördsmängder som faller i kommunen. En av de finaste lokalerna med
oceaniska lavar ligger i skogsmarkerna norr om Assmundared. Kring en torpruin och i
skogsbrynet växer asp och andra lövträd med bl a skrovellav, västlig gytterlav och olivbrun
gytterlav; samtliga är rödlistade arter. En annan sådan liten lövskogsrest i barrskog är det
planerade naturreservatet vid Flenstorp.
Tjädern är en art som främst påträffas i tämligen orörda barrskogar med naturskogskaraktärer.
Där tjädern påträffas finns oftast också ett rikt fågelliv i övrigt. I Västra Götaland har tjädern
sina tätaste populationer just i trakterna av Borås komun. Tjädern och de oceaniska lavarna är
exempel på arter som Borås kommun har ett särskilt ansvar för.

Hot mot barr- och blandskogarnas  naturvärden
Ett hot mot naturvärdena i skogen skulle kunna vara avverkning av nyckelbiotoper och ett
fortsatt ensidigt gynnande av gran. Nytänkande inom skogsbruket under det senaste årtiondet
har dock börjat bryta granens dominans. Skydd av nyckelbiotoper och hänsynsområden är
något som numera genomsyrar skogsbruket, varför dessa hot inte är överhängande i dagsläget.
Det är dock fortfarande svårt att skydda större sammanhängande områden med barrskog på
grund av de stora ekonomiska värden som finns i skogen. Att skydda dessa områden är dock
inte en prioriterad åtgärd för naturvården i kommunen.

Generella åtgärder för att bevara och förstärka barrskogslandskapets naturvärden
• Spara nyckelbiotoper och partier med orörd skog.
• Spara skog i branter och raviner samt längs våtmarker och vattendrag.
• Förhindra igenväxning och graninvandring i lövrika bryn och gläntor samt kring torpruiner

och andra kulturlämningar.
• Öka andelen lövträd.
• Spara torrträd och lågor.
• Öka andelen död ved.
• Spara och friställ en del träd som evighetsträd.
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Våtmarker

Alla våtmarker bidrar till att bibehålla vattenbalansen i naturen och utjämnar skillnader i
vattenföring mellan torr- och regnperioder. Utan våtmarker skulle vattenfluktuationerna i
vattendragen bli mycket större, översvämningarna kraftigare och torrperioderna mer
utpräglade. Alla levande organismer behöver vatten. Genom våtmarkernas vattenhållande
förmåga ges många arter möjlighet att leva där det annars skulle vara omöjligt. På så vis har
våtmarkerna en ekologisk nyckelroll. Alla oförstörda våtmarker bör därför betraktas som
hänsynsområden (motsvarar minst naturvärdesklass 4).
De värdefullaste våtmarkerna i kommunen är de stora orörda mossarna. Denna miljö är det
närmaste vildmark man kan komma i dessa delar av landet. De stora öppna mossarna är ett
exempel på ursprungliga och orörda landskap och kan jämföras med de orörda fjällområdena.
I ett internationellt perspektiv är norra halvklotets orörda våtmarker en unik miljö. Denna
naturtyp finns väl representerad i Sverige i allmänhet och Borås kommun i synnerhet. Sju
stycken mossar har givits naturvärdesklass 1, d v s högsta naturvärde, i denna rapport.
Bland de stora, orörda mossarnas djur och växter skall främst nämnas fåglarna. Ljungpipare är
en karaktärsfågel för dessa stora, kala högmossar. Trana, grönbena, gulärla och orre är andra
arter som tillhör denna miljö. I mossarnas kantskogar förkommer ofta ugglor, tjäder,
spillkråka, gök och en artrik småfågelfauna.

Öppna mossar är orörda vildmarker med ett intressant fågelliv.

Mossarnas sjöar och gölar är ofta biologiskt intressanta. Här brukar floran vara lite mer artrik,
med inslag av arter som kallgräs. Här finns också ett rikt insektsliv och många fågelarter
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söker sig till denna miljö. Särskilt kan nämnas smålom, vilken häckar sällsynt i små
fisktomma gölar inom några av kommunens mossar. En av kommunens bästa fågellokaler är
Tängetjärn vid Tänge mosse. Den är både häckningslokal för många vadare och fin
sträcklokal för många gäss.
Översvämningsmarker och starrmader utmed vattendrag är en annan intressant
våtmarksbiotop. Även i denna miljö utgör fågellivet det främsta värdet. Madernas värde för
fåglarna blir ofta högre om markerna betas och en mer kortvuxen strandäng tillåts att
utvecklas (se odlingslandskap ovan).
Bland de mindre våtmarkerna är det främst så kallade rikkärr som har höga naturvärden.
Rikkärr uppkommer i områden med kalkhaltig mark. I Borås kommun finns endast ett fåtal
rikkärr. Det finaste ligger vid Häljared i kommunens östra del. Kärret hålls öppet genom bete.
Bland intressanta arter som växer här kan nämnas orkidén ängsnycklar.

Hot mot våtmarkernas  naturvärden
Ett av de största hoten mot våtmarkerna är dikning. Eftersom våtmarksdikning idag är
tillståndspliktig är detta hot dock inte överhängande. Ett värre hot för dagen är sannolikt
igenväxningen av de stora kala högmossarna. Denna igenväxning påskyndas bl a av
kvävenedfall från luften. När den öppna mossen långsamt blir bevuxen med martallar innebär
det att många av mossens fågelarter försvinner. Dessa vill leva i en öppen miljö, eftersom
rovfåglar, kråkor och andra borövare annars kan sitta i träden och spana.
Alltför intensivt skogsbruk i anslutning till mossmarkerna är negativt. Kantskogarna är
biologiskt viktiga och bidrar till att skapa en orörd ekologisk helhet.
Nya vägar och större exploateringar utgör alltid ett hot mot de stora våtmarkerna, vars
naturvärden i så hög grad är knutna till orördheten. Samtidigt är mossarna arealmässigt stora
och därför svåra att undvika om man bygger en ny väg i obruten terräng.

Generella åtgärder för att bevara och förstärka våtmarkernas naturvärden
• Undvik vägar, kraftledningar eller andra större exploateringar på eller i anslutning till stora

orörda mossar. Områdena bör skyddas från både direkta ingrepp och indirekta störningar
som t ex buller.

• Bibehåll och återuppta bete på öppna starrmader.
• Förhindra den igenväxning av stora öppna mossar som beror på bl a kvävenedfall.
• Undvik all utdikning av våtmarker. Låt helst gamla diken gå igen.
• Undvik torvtäkt i våtmarker med höga naturvärden.
• Spara partier med äldre skog på mossholmar och uddar samt längs mossarnas kanter.
• Vårda små, öppna rikkärr och håll dem öppna.



21

Sjöar och vattendrag

Alla sjöar och vattendrag är viktiga ur ekologisk synvinkel. Vattnet är en förutsättning för allt
liv. Sjöar och vattendrag bidrar till att öka den biologiska variationen. Vattnet har sitt eget
djur- och växtliv och längs stränderna finns värdefulla och artrika landmiljöer. Alla sjöar och
vattendrag i kommunen bör därför betraktas som hänsynsområden (motsvarar minst
naturvärdesklass 4).
Vattenmiljöerna är svårare att inventera och bedöma än landmiljöerna. Under ytan döljer sig
djur och växter som man inte kan se utan särskilda undersökningsmetoder. Bedömningarna av
vattenmiljöerna är därför mer osäkra. Brister i denna rapport innebär snarare att särskilt
värdefulla miljöer kan ha förbisetts än att några miljöer skulle vara övervärderade.
Fyra sjöar eller sjösystem har givits högsta naturvärde. Marsjöarna, som utgör en del av
Varnumsjöarna, är kommunens bästa exempel på näringsrika slättsjöar. Dessa sjöar hyser ett
mycket rikt fågelliv och omges av betade strandängar och artrika sumpskogar.
En annan värdefull sjö är Lysjön. Till skillnad från de flesta andra sjöar, såväl i Borås
kommun som i resten av landet, är den helt oreglerad. Den har också en mycket god
vattenkvalitet. Lysjön är ett exempel på en vanlig sjötyp i kommunen – en näringsfattig
sprickdalssjö. En karaktärsart i denna typ av sjöar är storlommen, som även häckar i ett
tjugotal andra sjöar i kommunen.
Säven, Frisjön och Yttre Åsunden är tre andra sjöar med högsta naturvärde. Värdet betingas
främst av att sjöarna genom sin storlek hyser förutsättningar för ett rikt fisk- och fågelliv.
Dessa sjöar sträcker sig in i angränsande kommuner.
Bland kommunens vattendrag har Häggån med biflöden en särställning. Vattendragen hyser
en intressant bottenfauna, goda bestånd av öring samt livskraftiga populationer av
flodpärlmussla; känsliga arter som kräver mycket god vattenkvalitet. Bestånden av
flodpärlmussla har bedömts vara bland de mest skyddsvärda söder om Dalälven och Häggåns
avrinningsområde är ett av få områden med en god föryngring.
I Häggån med tillflöden påträffas flera orörda forsträckor, varav Tattarströmmarna i Häggån
är den finaste. God vattenkvalitet, forsträckor och grusbottnar skapar bra förutsättningar för
många känsliga vattenorganismer.

Hot mot naturvärden i sjöar och vattendrag
Hoten mot sjöar och vattendrag är många: utsläpp, luftföroreningar, skogsavverkning i
strandområden, reglering, motorbåtar, inplantering av främmande arter m m. Å andra sidan
har vattenmiljöerna länge varit ganska väl uppmärksammade. Det innebär att vi idag är mer
försiktiga än för ett tjugotal år sedan. Allmänhetens förståelse och acceptans för att skydda
vattenmiljöer är också mycket stor. Åtgärder har börjat vidtas för att reparera skador som har
uppstått tidigare. Om dessa åtgärder fortsätter och ökas i omfattning finns det förutsättningar
för den biologiska mångfalden att på längre sikt öka i våra sjöar och vattendrag. Om däremot t
ex den kalkning som pågår upphör skulle naturvärdena snart gå förlorade.

Åtgärder för att bevara och förstärka naturvärden i sjöar och vattendrag
• Inga utsläpp av förorenande ämnen till vatten.
• Kalka försurade sjöar och vattendrag.
• Ingen reglering av oreglerade sjöar och vattendragssträckor.



22

• Begränsa möjligheten till kraftiga regleringar i sjöar med känsliga fågelarter som storlom.
• Skydda viktiga häckningslokaler från störande friluftsliv.
• Undanröj vandringshinder för fisk och bottenfauna och lägg tillbaka sten i rensade

vattendrag.
• Spara skyddszoner utmed alla sjöar och större vattendrag.
• Återskapa våtmarker och låt uträtade och dikade vattendrag återfå mer naturliga lopp.
• Undvik kraftiga grumlingar eller åtgärder som leder till ökad erosion i vattendrag med

känsliga arter som öring, flodpärlmussla och värdefull bottenfauna.
• Undvik inplantering av främmande arter eller stammar.

Strömmande vattendrag är viktiga för öring, flodpärlmussla och många andra känsliga arter. Bilden är tagen
vid Lindåsabäcken
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Geologiska bildningar
Geologiska bildningar används här som ett samlingsbegrepp för en lång rad företeelser: allt
från enskilda jättegrytor och flyttblock till väldiga klippbranter och grusavlagringar. Dessa
formationer är intressanta på flera sätt. De hjälper oss att förklara berggrundens och
landskapets utveckling. De formar terrängen och är därmed avgörande för landskapsbilden.
Mäktiga bergsbranter, storslagna dalgångar och mjukt rundade, vackra grusformationer har
människor alltid fascinerats av. Jättegrytor och flyttblock är exempel på sådant som väcker
vår nyfikenhet.

Kring Gingri finns ett av kommunens geologiskt mest intressanta områden. Här syns ännu
spåren från när vattnet i Toarpsissjön bröt igenom landskapet. Då bildades djupa
tappningsrännor, som fortfarande finns kvar som övertvärande dalgångar.

En annan mycket intressant bildning är en tydlig ändmorän vid Lantmossen. Den är intressant
ur forskningssynpunkt eftersom den kan bidra till ökad förståelse för händelseförloppet under
inlandsisens avsmältning. Ändmoräner av den här digniteten ovanför högsta kustlinjen är
ovanliga.

Geologiska bildningar kan ha ett egenvärde, men geologin skapar också förutsättningar för växterna.
Backsippan förekommer främst på torra, något kalkrika grusavlagringar.

De geologiska bildningarna skapar förutsättningar för de biologiska värdena, både i stor och i
liten skala. Bergbranter kan utgöra häckningslokaler för rovfåglar och ofta växer här gammal
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skog. Jordarten är en viktig förutsättning för jordbruket. Många gamla odlingslandskap finns
på så kallade drumliner, en typ av långsträckta moränryggar som inlandsisen lämnade efter
sig. Dessa jordar var lätta att odla upp för forna tiders bönder, vilka endast hade enkla
redskap.

Sand- och grusavlagringar är av särskilt intresse. Dels är de viktiga som grundvatten-
reservoarer, dels är formationerna betydelsefulla för tolkningen av inlandsisens avsmältning.
Sand- och grusavlagringar innehåller ofta mer kalk än morän gör och därför är dessa områden
oftast botaniskt intressanta, med ovanliga svampar och kärlväxter. Backsippan är en av alla de
arter som trivs på torra sandmarker. Dess rikaste förekomst finns på en torr, betad sandbrink
vid Häggån norr om Fritsla.

Även gamla grustag kan vara biologiskt intressanta. Grusavlagringar är som mest värdefulla
oförstörda, men även efter brytning kan de ha värden. Backsvala och mindre strandpipare är
exempel på fåglar som kan påträffas i denna miljö. Öppna, solvärmda sandytor kan hysa
sällsynta och hotade insekter. I små torrängar som skonats från brytning under lång tid finns
ofta en rik flora och framträngande grundvatten kan skapa små källkärr.

Hot mot värden knutna till geologiska bildningar
Hoten mot geologiska bildningar berör främst sand- och grusavlagringar. Kraven på områden
för brytning av naturgrus eller mark för bebyggelse och vägar påverkar viktiga
grundvattenreserver och kan förstöra värdefulla naturmiljöer. Även olämplig återställning av
gamla grustäkter är ett hot mot den biologiska mångfalden. Återställningen innebär oftast att
täkterna planteras igen med skog, vilket leder till att naturvärden förstörs.

Åtgärder för att bevara och förstärka värden knutna till geologiska bildningar
• Ta hänsyn till geologiska bildningar vid större exploateringar, som vägar, kraftledningar

och bebyggelse.
• Använd bergkross framför naturgrus. Var restriktiv vid tillståndsgivning för nya täkter.
• Tillämpa naturvårdsanpassad återställning av gamla grustäkter.
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Skyddade områden

Följande områden är särskilt skyddade som naturreservat eller riksintressen enligt
Miljöbalken eller enligt Sveriges åtaganden inom det europeiska nätverket Natura 2000.

Naturreservat och Natura 2000-områden
Av nedanstående områden är de två förstnämnda endast naturreservat. Övriga är både Natura
2000-områden och naturreservat.

06*022 • Sundholmen
Ö med slottsruin. Intressant flora. Flera arter av fladdermöss. Omtyckt utflyktsmål.

Del av 06*026 • Hägnagärde
Gammal bokskog med sällsynta lavar och svampar. Badplats och utflyktsmål.
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Del av 05*063 • Gingri. Mölarp, Sparsör och Kröklings hage
Ädellövskog, alsumpskog, ängsgranskog, slåtteräng, forssträcka, fågellokal och geologiska
bildningar. Mycket rik flora och fauna. Stor betydelse för friluftsliv.

11*082 • Backa
Ekhage med mycket gamla och grova ekar. Förekomst av läderbagge och hotade lavar.

Del av 12*014 • Rölle
Småskaligt odlingslandskap med välbevarad ålderdomlig prägel. Slåtteräng och biologiskt
rika ädellövskogar.

Del av 14*0 16 • Tranhult
Bergbrant med ädellövskog och lundflora.

08*021 • Rya åsar
Stor ekskog och restaurerat ålderdomligt kulturlandskap.  Barrskog och småsjöar. Område för
rekreation och utbildning.

14*028 • Flenstorp
Gran–aspskog med mycket rik lavflora.

Riksintresse för naturvård

Skogsbygden
Höjdplatå mellan Alingsås och Borås kommuner, ofta kallad ”Västgötafjällen”. Kuperat,
relativt ödsligt område med många och stora myrar. Här finns också välbevarade småskaliga
odlingslandskap med slåtterängar och naturbetesmarker.
Innefattar följande områden i denna rapport: 04*016 • Bergamossarna, 04*017 • Gamsen,
04*018 • Utmossen, 04*020 • Gåshult, 04*021 • Kroksmossen och Svartemossen, 04*022 •
Filemossen, 04*023 • Kulsjöholm, 04*024 • Kulsjöarna och Sälsjön, 04*025 • Mjöhulta
mosse, 04*026 • Storemossen och Skärsmossen, 04*027 • Valsjöberg.

Gingri
Vackert odlingslandskap öster om Fristad. Här finns biologiskt rika lövskogar och naturliga
slåtter- och betesmarker, bl a slåtterängen vid Mölarps ö. Geologiskt mycket intressanta s k
tappningsrännor har format landskapet. Viskan rinner genom området.
Innefattar följande områden i denna rapport: 05*063 • Gingri.

Uttermossen
Uttermossen ligger i kommunens sydvästra skogsbygder. Den stora mossen är variationsrik
och har en rik fågelfauna.
Innefattar följande områden i denna rapport: 09*005 • Uttermossen samt delar av 09* 001 •
Västra Hunghult.

Lysjön
Lysjön är en oreglerad sjö med god vattenkvalitet och ovanliga alger.
Innefattar följande områden i denna rapport: 11*078 • Lysjön.
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Skephult och Abborrås
Småskaliga odlingslandskap med slåtterängar och naturbetesmarker.
Innefattar följande områden i denna rapport: 14*031 • Abborrås.

Tubbared
Småskaliga odlingslandskap med slåtterängar och naturbetesmarker.
Innefattar följande områden i denna rapport: 11*066 • Tubbared.

Yttre Åsunden – Torpasjöområdet
Sjö med rikt fisk- och fågelliv. Rika ädellövskogar. Svagt välvd mosse.
Innefattar följande områden i denna rapport: 12*023 • Ätran, 12*024 • Toveredsmossen,
12*025 • Boanäs och Apelgärde, 12*026 • Yttre Åsunden.

Rölle–Säggryd
Småskaligt odlingslandskap med slåtterängar, naturbetesmarker och rika lövskogar.
Innefattar följande områden i denna rapport: 12*014 • Rölle–Säggryd.
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Särskilt intressanta arter
Den globala utarmningen av arter är ett av vår tids största miljöproblem. Arter försvinner från
jorden i en rasande fart. Under de senaste 20 åren har det försvunnit ca 3000 arter per år. Det
skall jämföras med en art per år under de senaste 200 miljonerna år.

Utrotningen beror främst på att arternas naturliga livsmiljöer försvinner. Avverkningen av
regnskog t ex innebär att denna miljö försvinner och med den ett oändligt antal arter.
Liknande unika miljöer med en specifik flora och fauna finns på många andra håll i världen;
naturliga eller gamla, kulturskapade biotoper som är svåra eller omöjliga att återskapa om de
förstörs. Dessa naturmiljöer är oftast artrika och finns kvar som öar i ett i övrigt förändrat och
relativt artfattigt landskap. De flesta skyddsvärda naturmiljöerna i Borås kommun är sådana
biotoper, till exempel gamla ädellövskogar, alsumpskogar, hagmarker, örtrika betesmarker,
stora, orörda våtmarker och oreglerade sjöar eller oförstörda vattendrag.

Rödlistade arter
Av Sveriges totalt 58 000 olika arter är 4 120 rödlistade. Med rödlistad menas att arten
bedöms löpa risk att försvinna från det område rödlistan omfattar; i detta fall Sverige, men det
finns också en global rödlista. Av de arter som är rödlistade i Sverige är ca 150 arter kända
från Borås kommun.

Insatser för att rädda rödlistade arter är viktiga, men det är praktiskt omöjligt att upprätta
artinriktade åtgärdsprogram för varje art. En sådan arbetsinsats skulle bli gigantisk. Arbetet
måste istället inriktas på att skydda och sköta de miljöer som är viktiga för rödlistade arter.

Signalarter och indikatorarter
Förutom de rödlistade arterna finns ett stort antal andra särskilt intressanta arter. Många av
dessa kallas signalarter eller indikatorarter. Sådana arter signalerar att ett område kan ha höga
naturvärden och sannolikt är livsmiljö för flera känsliga arter. Dessa enskilda arter är alltså
inte enbart intressanta i sig själva, de utgör också en form av ”kvalitetsstämpel”, som stärker
den värdering som gjorts av varje område.
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Flodpärmussla är en rödlistad art som Borås kommun har särskilt ansvar för. Den förekommer med livskraftiga
populationer i Häggån med tillflöden. Bestånden tillhör de mest intressanta söder om Dalälven.
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Fåglar 35 st
Aegolius funereus pärluggla 4 EU:s fågeldirektiv
Alcedo atthis kungsfiskare 3 VU EU:s fågeldirektiv
Aquila chrysaetos kungsörn 1 NT EU:s fågeldirektiv
Asio flammeus jorduggla 1 NT EU:s fågeldirektiv
Athya ferina brunand 1 VU
Bonasa bonasia järpe 2 EU:s fågeldirektiv
Bubo bubo berguv 7 NT EU:s fågeldirektiv
Charadrius dubius mindre strandpipare 5 NT
Cygnus columbianus mindre sångsvan 1 EU:s fågeldirektiv
Cygnus cygnus sångsvan 8 EU:s fågeldirektiv
Dendrocopus minor mindre hackspett 22 VU
Dryocopus martius spillkråka 11 EU:s fågeldirektiv
Emberiza hortulana ortolansparv 1 VU EU:s fågeldirektiv
Falco peregrinus pilgrimsfalk 2 VU EU:s fågeldirektiv
Ficedula parva mindre flugsnappare 7 VU EU:s fågeldirektiv
Gavia arctica storlom 25 EU:s fågeldirektiv
Gavia stellata smålom 4 NT EU:s fågeldirektiv
Glaucidium passerinum sparvuggla 7 EU:s fågeldirektiv
Grus grus trana 17 EU:s fågeldirektiv
Lanius collurio törnskata 4 EU:s fågeldirektiv
Mergus albellus salskrake 1 NT EU:s fågeldirektiv
Motacilla flava flava sydlig gulärla 19 NT
Nucifraga caryocatactes nötkråka 9 NT
Numenius arquata storspov 10 NT
Oriolus oriolus sommargylling 2 VU
Pandion haliaetus fiskgjuse 9 EU:s fågeldirektiv
Pernis apivorus bivråk 3 VU EU:s fågeldirektiv
Phylloscopus trochiloides lundsångare 1 NT
Pluvialis apricaria ljungpipare 12 EU:s fågeldirektiv
Porzana porzana småfläckig sumphöna 2 VU EU:s fågeldirektiv
Serinus serinus gulhämpling 1 VU
Tachybaptus ruficollis smådopping 1 VU
Tetrao tetrix orre 10 EU:s fågeldirektiv
Tetrao urogallus tjäder 23 EU:s fågeldirektiv
Tringa glareola grönbena 10 EU:s fågeldirektiv
Rödlistade arter samt arter förtecknade enligt EU:s habitat- eller fågeldirektiv. Efter varje art anges i hur
många av naturvårdsplanens områden arten påträffats. För arter som är rödlistade anges hotkategori. RE =
regionally extinct (försvunnen), CR = critically endangered (akut hotad), EN = endangered (starkt hotad), VU =
vulnerable (sårbar), NT = near threatened (missgynnad), DD = data deficient (kunskapsbrist).
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Däggdjur 7 st
Lutra lutra utter 1 VU EU:s habitatdirektiv
Lynx lynx lodjur 1 VU EU:s habitatdirektiv
Muscardinus avellanarius hasselmus 7 NT NT EU:s habitatdirektiv
Myotis daubentoni vattenfladdermus 1 EU:s habitatdirektiv
Pipistrellus pipistrellus dvärgfladdermus 1 EU:s habitatdirektiv
Plecotus auritus långörad fladdermus 1 EU:s habitatdirektiv
Sciurus vulgaris ekorre Ej noterad NT

Fiskar 2 st
Carrasius carrasius ruda 2 NT
Coregonus albula siklöja 8 DD

Insekter och leddjur 6 st
Ampedus hjorti 1 NT
Grynocharis oblonga 1 VU
Haploglossa gentilis 1 NT
Osmoderma eremita läderbagge 1 VU VU EU:s habitatdirektiv
Ibisia marginata 1 DD
Astacus astacus flodkräfta 2 VU

Blötdjur 4 st
Clausilia dubia gitterspolsnäcka 1 NT
Macrogastra ventricosa bukspolsnäcka 1 NT
Margaritifera margaritifera flodpärlmussla 1 VU EN EU:s habitatdirektiv
Spermodea lamellata lamellsnäcka 3 NT

Grod- och kräldjur 1 st
Natrix natrix snok 3 VU

Rödlistade arter samt arter förtecknade enligt EU:s habitat- eller fågeldirektiv. Efter varje art anges i hur
många av naturvårdsplanens områden arten påträffats. För arter som är rödlistade anges hotkategori. RE =
regionally extinct (försvunnen), CR = critically endangered (akut hotad), EN = endangered (starkt hotad), VU =
vulnerable (sårbar), NT = near threatened (missgynnad), DD = data deficient (kunskapsbrist).
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Lavar 33 st
Arthonia cinereopruinosa puderfläck 1 VU
Bacidia biatorina grynig lönnlav 7 NT
Biatoridium monasteriensis klosterlav 2 NT
Bryoria bicolor brokig tagellav 1 VU
Caloplaca chrysodeta guldorangelav 1 NT
Catapyrenium psoromoides grå jordlav 2 EN
Cladonia parasitica dvärgbägarlav 2 NT
Collema furfuraceum stiftgelélav 5 NT
Collema nigrescens läderlappslav 10 NT
Collema subnigrescens aspgelélav 3 NT
Degelia plumbea blylav 8 VU
Fellhanera bouteillei kvistskivlav 3 NT
Fuscopannaria mediterranea olivbrun gytterlav 23 NT
Gyalecta flotowii blek kraterlav 8 NT
Gyalecta ulmi almlav 28 NT
Leptogium cyanescens gråblå skinnlav 2 VU
Lobaria amplissima jättelav 5 VU
Lobaria scrobiculata skrovellav 20 NT
Megalaria grossa ädellav 6 NT
Megalaria pulverea pulverädellav 4 VU
Menegazzia terebrata hållav 5 VU
Nephroma laevigatum västlig njurlav 5 NT
Normandina pulchella mussellav 5 NT
Pannaria conoplea grynlav 5 VU
Pannaria rubiginosa västlig gytterlav 2 EN
Parmelina tiliacea silverlav 6 NT
Platismatia norvegica norsk näverlav 1 VU
Pyrenula nitida bokvårtlav 1 NT
Ramalina calicaris rännformig brosklav 3 DD
Sclerophora amabilis 2 VU
Sclerophora peronella liten blekspik 2 NT
Sphinctrina turbinata kort parasitspik 2 NT
Usnea barbata gropig skägglav 1 EN
Usnea florida blomskägglav 3 NT

Rödlistade arter samt arter förtecknade enligt EU:s habitat- eller fågeldirektiv. Efter varje art anges i hur
många av naturvårdsplanens områden arten påträffats. För arter som är rödlistade anges hotkategori. RE =
regionally extinct (försvunnen), CR = critically endangered (akut hotad), EN = endangered (starkt hotad), VU =
vulnerable (sårbar), NT = near threatened (missgynnad), DD = data deficient (kunskapsbrist).
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Svampar 42 st
Amanita friabilis alflugsvamp 2 NT
Boletus appendiculatus bronssopp 2 NT
Boletus impolitus bleksopp 1 VU
Boletus radicans rotsopp 1 VU
Bolitopsis leucomeleana grangråticka 1 NT
Camarophyllopsis schulzeri ljus lerskivling 1 NT
Camarops tubulina gransotdyna 1 NT
Catathelasma imperiale kejsarskivling 1 NT
Clavaria amoenoides vridfingersvamp 2 NT
Clavaria fumosa rökfingersvamp 2 NT
Clavaria zollingeri violett fingersvamp 1 NT
Cordyceps gracilis tidig larvklubba 2 NT
Cortinarius aureopulverulentus puderspindling 1 NT
Cortinarius percomis kryddspindling 1 NT
Cortinarius rubicundulus gulnande spindling 2 NT
Entoloma corvinum korpnopping 4 NT
Fistulina hepatica oxtungssvamp 2 NT
Grifola frondosa korallticka 3 NT
Gyroporus castaneus kastanjesopp 1 NT
Holwaya mucida lindskål 1 NT
Hygrocybe colemanniana brun ängsvaxskivling 2 NT
Hygrocybe flaviceps lila vaxskivling 8 NT
Hygrocybe fuscescens ögonvaxskivling 1 NT
Hygrocybe lacmus grålila vaxskivling 3 NT
Hygrocybe ovina sepiavaxskivling 1 VU
Hygrocybe quieta luktvaxskivling 2 NT
Hygrocybe radiata strålvaxskivling 2 VU
Hygrocybe spadicea dadelvaxskivling 1 NT
Hygrophorus mesotephrus bokvaxskivling 1 NT
Hygrophorus nemoreus lundvaxskivling 4 NT
Lactarius rubrocinctus rödbandsriska 1 NT
Microglossum olivaceum olivjordtunga 1 NT
Mycena oregonensis fagerhätta 1 NT
Mycena renati gulfotshätta 1 NT
Phellinus populicola stor aspticka 1 NT
Pluteus umbrosus borstskölding 1 NT
Porphyrellus porphyrosporus dystersopp 5 NT
Sarcodon versipellis brödtaggsvamp 2 NT
Squamanita contortipes slät knölfoting 3 VU
Strobilomyces strobilaceus fjällsopp 1 NT
Tricholoma apium lakritsmusseron 1 NT
Xybolus frustulatus rutskinn 1 NT
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Mossor 9 st
Anastrophyllum michauxii skogstrappmossa 1 VU
Cephalozia catenulata stubbtrådmossa 1 NT
Dicranodontium denudatum skuggmossa 6 NT
Dicranum fulvum sydkvastmossa 1 NT
Metzgeria conjugata stor bandmossa 1 NT
Neckera pumila bokfjädermossa 1 NT
Pterogonium gracile fågelfotsmossa 1 EN
Trichocolea tomentella dunmossa 7 NT
Ulota coarctata 1 VU

Kärlväxter 10 st
Anthemis arvensis åkerkulla 1 NT
Chimaphila umbellata ryl 2 VU
Drymocallis rupestris trollsmultron 4 NT
Euphrasia micrantha ljungögontröst 1 VU
Gentiana pneumonanthe klockgentiana 10 VU
Gentianella campestris ssp.
campestris

fältgentiana 2 VU

Lycopodiella inundata strandlummer 9 NT
Pedicularis sylvatica granspira 11 NT
Poa remota storgröe 2 NT
Senecio aquaticus vattenstånds 2 VU

Rödlistade arter samt arter förtecknade enligt EU:s habitat- eller fågeldirektiv. Efter varje art anges i hur
många av naturvårdsplanens områden arten påträffats. För arter som är rödlistade anges hotkategori. RE =
regionally extinct (försvunnen), CR = critically endangered (akut hotad), EN = endangered (starkt hotad), VU =
vulnerable (sårbar), NT = near threatened (missgynnad), DD = data deficient (kunskapsbrist).
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02*001 • ÖSTRA BODA

Klass II - mycket högt naturvärde
�Artrik ädellövskog med grova ekar�Förekomst av rödlistade arter.

I sluttningen ner mot sjön Säven vid Östra Boda ligger en igenvuxen ekhage med inslag av
grova ekar, lind och hassel. Sedan betet upphörde har området vuxit igen till en lummig
lövskogslund. De grova ekarna och små terrasserade åkrar vittnar om att detta tidigare varit
betydligt öppnare kulturmarker. Fältskiktet är örtrikt med mycket liljekonvalj och en del
förekomster av blåsippa. De grova ekarna är värdefulla för många arter bl a lavar, insekter och
fåglar. På flera av träden växer rikligt med lunglav och fällmossa. På en grov ektorraka i
områdets östra del växer skorplaven tunn flarnlav. På andra träd finns svavelticka, rostfläck
och kattfotslav. På lågor och murkna stubbar förekommer stubbsidenmossa.
Området har ett rikt fågelliv med många småfågelarter. Här förekommer bl a stenknäck och .
Vid besöket noterades dessutom spillkråka och kattuggla. Den senare häckade i en ihålig lind.
Skogen omges av hyggen och planteringar. Den östligaste delen utgörs av gammal barrskog.

~~~~~~~~

02*002 • SÄVEN

Klass I - högsta naturvärde
Stor insjö med intressant fågelliv och artrik fiskfauna.

Säven, som är kommunens största insjö, ligger i norra delen av kommunen. Delar av sjön
ligger i Vårgårda kommun. Sjön är en oligotrof-mesotrof sjö med ett största djup på 34 m.
Stranden omges av skog med inslag av kulturmarker samt bebyggelse i sydväst. Sjön och dess
omgivningar är flitigt utnyttjade av det rörliga friluftslivet.
Bland sjöns fågelliv kan nämnas storlom, som häckar med 3 par i sjön, samt eventuellt 1 par
skäggdopping. Även fiskgjuse, lärkfalk, bläsand och brunand häckar i anslutning till sjön.
Vid Klockarö i nordost finns en liten bergudde. På näset ut till udden växer klockgentiana och
blekvide. Sjön har en mycket artrik fiskfauna med omkring 15 arter. Förekommande arter är
ål, bäcköring, röding, sik, siklöja, gädda, sutare, benlöja, mört, lake, abborre, gös, gärs och
stensimpa.

~~~~~~~~

02*003 • SANDVIKSÅS

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

På höjderna väster om Säven ligger några mindre gårdar. Vid Sandviksås växer en gallrad
hedekskog som bitvis övergår i blandskog med gran och tall. En del torrträd förekommer. I
vägkanten växer Jungfru Marie nycklar.
Området ansluter till ytterligare lövskogar och kulturmarker i Vårgårda kommun.

~~~~~~~~
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02*004 • UDDEN

Klass III - högt naturvärde
Variationsrikt och småskaligt odlingslandskap.�Kulturhistoriskt värdefull
gårdsmiljö.�Grova gamla ädellövträd. �Förekomst av ängsflora.

Udden är en äldre gård som ligger på en halvö i sjön Säven. Här finns ett småskaligt
odlingslandskap med vallar som omväxlar med lövdungar. En del grova ekar, odlingsrösen
och stenmurar förekommer. I vägkanten och längs åkerrenar återfinns bitvis rik ängsflora med
slåttergubbe, slåtterfibbla, jungfrulin och svinrot. Själva gårdsmiljön är välbehållen med äldre
byggnader omgivna av gamla hamlade askar.

~~~~~~~~

02*005 • LUNDÅSEN

Klass III - högt naturvärde
Hagmarker med ogödslad mark och odlingsrösen.

Vid Lundåsen ligger några mindre hagmarker bevuxna av björk med inslag av klena ekar.
Marken är i huvudsak ogödslad och i floran märks slåttergubbe, svinrot och grönvit nattviol.
Stora odlingsrösen och stenmurar bidrar till att ge markerna karaktär. Hagmarkerna omges av
små vallar.

~~~~~~~~

02*006 • MALRYDSMOSSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Mosse och fågelsjö.�Förekomst av rödlistade arter.

Malrydsmossen ligger norr om Malsjö i kommunens nordligaste delar. Mossen är tämligen
öppen. Torrare delar är bevuxna med gles tallskog. Här växer ljung, tuvull och hedsäv i
fältskiktet. I gölarnas blötare delar förekommer sileshår och dybläddra. Mossen är delvis
dikad och en kraftledning löper i ena kanten.
I den nordvästra kanten ligger Björsjön omgiven av vass och starrmader. I västra delen ligger
den igenvuxna Lillesjön.
Kombinationen av öppna vattenytor, vassar, blöta mader och öppna mosseplan skapar goda
förutsättningar för fågellivet. Följande arter har noterats häcka i eller i omedelbar anslutning
till mossen: ljungpipare, grönbena, enkelbeckasin, tofsvipa, skogssnäppa, ängspiplärka,
gulärla, buskskvätta, gräsand, knipa, orre, ormvråk, fiskmås och trana.
Mossen ligger delvis i Vårgårda kommun.

~~~~~~~~

02*007 • MALSJÖ

Klass III - högt naturvärde
Insjö med tämligen rik fågel- och fiskfauna.

Malsjö är en medelstor sjö som omges av småkuperad barrskogsterräng med inslag av odlad
mark. Sjön är oreglerad och har god vattenkvalitet. I den norra änden finns en fin sandstrand
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och i den södra delen finns en lokal för strandlummer. Bland häckande fågelarter kan nämnas
storlom och smådopping (äldre uppgift). Dessutom brukar trana och fiskgjuse ses i anslutning
till sjön. Förekommande fiskarter är ål, sik, gädda, mört, lake och abborre.

~~~~~~~~

02*009 • HESTRA

Klass III - högt naturvärde
Hagmark och betad skog.

Utmed en mindre skogsväg strax väster om gårdarna vid Hestra finns ett litet avsnitt med
hagmark och betad skog. Slåttergubbe och buskstjärnblomma förekommer.

~~~~~~~~

02*010 • HESTRA

Klass III - högt naturvärde
Mosse.

Hestraån avvattnar Malsjön till Säven. Ån kantas av blåtåtelhed och sumpig björkskog. I
söder ligger Storemossen som till större delen är tallbevuxen. Fältskiktet utgörs av tuvull,
hjortron och lingon. I Storemossens nordöstra hörn påträffas korallrot.
Mossen utgör troligen en mindre rest av en större våtmark som numera är uppodlad eller
skogsplanterad.

~~~~~~~~

02*011 • NÄS

Klass II - mycket högt naturvärde
Variationsrikt och småskaligt odlingslandskap.�Grova gamla ädellövträd.�Vacker
landskapsbild.�Förekomst av rödlistade arter.

Gården Näs ligger högt och vackert ovanför Sävens östra strand. I sluttningarna ner mot sjön
finns öppna betesmarker och hagmarker med grova ekar. Betesmarkerna är delvis gödslade,
men i torrare partier växer Jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, darrgräs, svinrot och ådrig
torsklav.
Bebyggelsemiljöerna är välbevarade med flera äldre byggnader. Gården Näs är från 1800-
talets början. Kring gårdarna växer grova, hamlade askar. På dessa påträffas bl a lunglav.
Stenmurar och öppna åkermarker bidrar till att skapa en helhet av miljön. I den nordöstra
delen finns en liten bäckravin.

~~~~~~~~
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02*012 • STORA MOSSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Mosse. �Faunalokal.

Stora mossen är en medelstor svagt välvd mosse som i huvudsak är bevuxen med tallskog. Ett
större öppet mosseplan finns i den västra delen. I omgivningarna kring mossen förekommer
tjäder.

~~~~~~~~

02*013 • TÄMTA

Klass III - högt naturvärde
�Lövskogsrikt odlingslandskap

Kring Tämta finns ett varierat odlingslandskap med stort inslag av lövskogar och
lövträdsbärande hagmarker. Lövskogarna är av varierande typ. Här finns såväl ängsekskogar
med liljekonvalj och hassel som fuktiga björk- och alskogar. Boträd och torrträd förekommer
i en del av bestånden. De flesta skogsbestånden betas och vissa har tydliga
hagmarkskaraktärer. Relativt öppna betesmarker med enstaka ädellövträd förekommer också.
Kring gårdarna står bl a ask och lönn som vårdträd.
De öppnare betesmarkerna är i huvudsak påverkade av viss gödsling, men ängsflora med
smörbollar, svinrot och brudbröd påträffas här och där.
Alldeles invid vägen mellan Fristad och Vårgårda ligger Tämta kyrkoruin, inramad av en
stenmur och kantad av askar. Ödekyrkogården hålls öppen genom slåtter och i floran märks
rikligt med darrgräs. Här står också en minnesten över kyrkan, som var i bruk fram till 1865.
Stenen restes 1912.

~~~~~~~~

02*015 • MYRESJÖ MOSSE

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor öppen mosse med rikt fågelliv.�Ensligt och tämligen ostört
"vildmarksområde".�Förekomst av rödlistade arter.

Myresjö mosse ligger ensligt, omgiven av delvis äldre barrskogar. Det öppna mosseplanet är
glest bevuxet med martallar. Skogsbevuxna fastmarksöar och vattenfyllda höljor förekommer
ganska rikligt. Mossen är välvd och sluttar åt sydost ner mot Myresjö. Mossen och sjön bildar
tillsammans en miljö som är attraktiv för många fågelarter. Här häckar bland annat
ljungpipare, storspov, grönbena, enkelbeckasin, gök, tofsvipa, skogssnäppa, ängspiplärka,
gulärla, orre och trana.

~~~~~~~~
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02*016 • STORA OSMADEN

Klass III - högt naturvärde
Mosse.

Osmaden är en trädbevuxen mosse söder om Myresjö. Mossen är delvis påverkad av dikning.
Utmed Myresjöbäcken finns en del öppna partier med kärr och mader, bl a vid dammen.
Söder om dammen rinner bäcken fram kantad av granskog. Här växer korallrot.

~~~~~~~~

02*017 • MYRESJÖ

Klass III - högt naturvärde
�Insjö i ostörd miljö�Häckningslokal för stolom.

Myresjö är en medelstor sjö i kommunens norra delar. I söder och öster omges sjön av
barrskog, i norr ligger en mindre gård och i väster gränsar den till Myresjö mosse. Bland
häckande fågelarter märks bl a storlom.

~~~~~~~~

02*018 • VALA MOSSE

Klass II - mycket högt naturvärde
Faunalokal.�Floralokal.

Strax norr om Vala mosse ligger några mindre skogskärr. Här häckar skogsnäppa. I det västra
kärret förekommer korallrot. I omgivningarna finns tjäder.

~~~~~~~~

02*019 • EKAREBO - HINDARED

Klass II - mycket högt naturvärde
�Småskaligt odlingslandskap med välbevarad ålderdomlig prägel�Vacker landskapsbild.

Vid Ekarebo finns ett varierat och välhädat odlingslandskap. Små åkrar och kultiverade
betesmarker omväxlar med lövdungar, ekbackar och björkhagar. Ett flertal vackra och
välbyggda stenmurar och odlingsrösen sätter sin prägel på landskapet. I betesmarkerna
påträffas svinrot och slåttergubbe.
I de betade skogsdungarna finns en stor variation av trädslag. Förutom ek och björk
förekommer grov asp, lind och enstaka hamlade askar. Lågor, torrträd och boträd
förekommer. Även delar av granskogen är betad. Korallrot växer i ett fuktigt parti som
gränsar mot Hindareds mosse.

~~~~~~~~
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02*020 • HINDSJÖ MOSSE

Klass II - mycket högt naturvärde
Mosse och fågelsjö.

Hindsjön är en grund sjö omgiven av myrmarker. Kring sjön finns vass, starrmader och
gungflyn. Den lär ha uppkommit genom uppdämning. Området är en god fågellokal. Här
förekommer bl a sångsvan, sothöna och trana.
Själva sjön ligger huvudsakligen i Herrljunga och Vårgårda kommuner. Den södra delen av
mossen ligger i Borås kommun och gränsar till odlingslandskapet vid Ekarebo. På mossen
syns spår efter äldre tiders torvtäkt, samt en lång och bred nedsjunken stenmur (eventuellt
transportväg).

~~~~~~~~

02*021 • RÖNNÅSA - DÖVEDAL

Klass III - högt naturvärde
Landskap med rikt och varierat fågelliv.

Vid Dövedal och Rönnåsa finns ett större landskap med mosse, sumpskog, fågelsjöar,
odlingslandskap och en övergiven grusgrop. Kombinationen av olika biotoper skapar goda
förutsättningar för fågellivet och ett stort antal arter har noterats i området.
Längst i norr ligger ett flackt öppet odlingslandskap vid Dövedal. Stenmurar och beteshagar
bidrar till att skapa variation i landskapet. Vid Dövedal och Rönnåsa finns bitvis en rik
vägkantsflora. Slåttergubbe och svinrot förekommer och det finns även uppgift om att
backsippa ska växa i området. Törnskata och ormvråk är fåglar som ofta syns i det öppna
landskapet. Vid gården Ersås häckade hornuggla under två år.
I den västra delen ligger en glest tallbevuxen mosse med öppnare kärrpartier kring ett
vattendrag. Norra delen av mossen är dikad och här växer en ung lövsumpskog.
I södra delen ligger Rönnåsasjöarna omgivna av vass och starrmader. Norra delen utgörs av
en betad strandäng. Vid sjöarna har enkelbeckasin och skogssnäppa häckat. I de intilliggande
sumpskogarna förekommer mindre hackspett. Öster om sjöarna finns en gammal grusgrop
med öppna torra sandmarker. Här har backsvalor och mindre strandpipare häckat. Den för
regionen tämligen ovanliga trädlärkan har också noterats.

~~~~~~~~

02*022 • LINDÅS

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap med vacker utsikt.

Byarna, Berget, Tuvarp och Älgarås är högt belägna på en ås, med vacker utsikt över
omgivningarna. Landskapet kring gårdarna är rikt på lövskogar. Kring husen finns en del
gamla hamlade träd och öster om Tuvarp ligger en större hagmark med grova ekar.
Huvuddelen av åkermarkerna hålls ännu öppna men tyvärr syns också viss igenväxning och
granplantering.

~~~~~~~~



53

02*023 • STENSERED

Klass III - högt naturvärde
Odlingslandskap med åkerholmar och stenmurar.

Öster om Stensered finns ett litet kulturlandskap med ekbevuxna åkerholmar. På holmarna
finns fornlämningar. I kanten mot skogen står en kraftfull stenmur.

~~~~~~~~

02*024 • KLEVABERGET

Klass I - högsta naturvärde.
Område med naturskogskaraktär.�Rik kryptogamlokal.�Förekomst av rödlistade arter.

Klevaberget ligger alldeles invid vägen norr om Borgstena. På den storblockiga östbrantens
sluttningar växer högstammig ekskog och äldre granskog. Riktigt gamla träd saknas, men här
finns gott om torrträd, lågor och mossbelupna klippblock. Hela området hyser en artrik
kryptogamflora med bl a lunglav, svavelticka, korallav, fällmossa, rostfläck och
blomskägglav. Södra delen av beståndet är delvis gallrat och domineras av ek, men med ett
relativt stort inslag av gran. Här finns en fin bäckravin som tyvärr delvis sargats genom
körning med tunga skogsmaskiner. Här och på andra ställen förekommer rikare lundflora med
vispstarr, lundstarr, skärmstarr, blåsippa och kransrams.
I de den centrala delen av området dominerar grov granskog med rikligt av torrakor,
högstubbar och lågor. En liten ravin med framsipprande grundvatten ger området en jämn och
hög luftfuktighet.
Den norra delen av området är ogallrad och här finns en blandskog med gran och ek. I denna
del förekommer den rödlistade blomskägglaven.

~~~~~~~~
02*025 • KRONOGÅRDEN - KIL

Klass III - högt naturvärde
Floralokal.

I den torra, sandiga vägkanten vid Kronogården växer ett bestånd av backsippa. Arten är
minskande i kommunen och lokalen är skyddsvärd.

~~~~~~~~

02*026 • NORR DÖVEDAL.

Klass III - högt naturvärde
Odlingslandskap med åkerholmar och stenmurar.

En välbevarad liten fägata som leder ut till en kulle med hamlade björkar. Det lilla området
ligger omgivet av skogsmark. Värdet är främst kulturhistoriskt och landskapsestetiskt.
Förutsättningar kan finnas för intressant svampflora.

~~~~~~~~
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02*027 • NORR DÖVEDAL.

Klass III - högt naturvärde
Geologiskt intressant.

Vid Borgstena finns ett isälvsdelta som är beläget ca 175 meter över havet. Detta är en bra bit
över högsta kustlinjen, varför deltat ej kan ha bildats i havsmiljö. Troligen har det istället
bildats på botten av en issjö.
På stora delar av deltat ligger idag Borgstena tätort. Själva deltaplanet syns tydligast på den
uppodlade delen sydöst om Borgstena, men det kan även skönjas inne i själva samhället.

~~~~~~~~

02*028 • REMMARÅSEN

Klass III - högt naturvärde
Geologiskt intresse.

Väster om Borgstena samhälle återfinns en cirka fem meter hög åsrygg som sträcker sig i
östvästlig riktning. Den kan bitvis följas längs vägen mot Stensered med början från sågen i
Borgstena. Den har förmodligen avsatts under samma period som isälvsdeltat i Borgstena och
kan möjligen visa på en dräneringsled som funnits mellan Borgstena och Vänga. Åsen har
delvis utsatts för täktverksamhet och andra mänskliga ingrepp.

~~~~~~~~

02*029 • EKKULLEN - BORGSTENA

Klass III - högt naturvärde
�Lövskog med betydelse för närrekreation

Strax invid bebyggelse i Borgstena ligger denna lilla ekkulle. Marken är torr och blockrik.
Området har betydelse för närrekreation.

~~~~~~~~

02*033• MYRESJÖ

Klass III - högt naturvärde
Gransumpskog med naturskogskaraktärer.

Där Stomsjöån rinner ut i Myresjö växer gammal gransumpskog med inslag av klibbal och
björk. Skogen är delvis självgallrad och det fins en hel del död ved. Mosstäcket är ymnigt och
det finns många högstubbar med vedtickor. På några av granarna växer kattfotslav, en så
kallad signalart. Vid bäckens utlopp har ett lövdominerat kärr bildats.

~~~~~~~~
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02*035 • MELLOMTORP

Klass III - högt naturvärde
Blandskog med mycket asp

Ett litet skogsbestånd i anslutning till kulturmarker vid Mellomtorp. Beståndet utgörs av en
igenvuxen betesmark med inslag av ek och en del grova aspar. I beståndet finns en stenmur.

~~~~~~~~

02*037 • VÄSTRA VALSJÖBERGEN

Klass III - högt naturvärde
Kraftig bergbrant med mycket torrträd.

Norr om Västra Valsjön reser sig Västra Valsjöbergen. En kraftig bergbrant vetter ner mot
sjön. I branten finns klippor, hyllor och rikligt med block. I den övre delen står rikligt med
torrträd.

~~~~~~~~

03*001 • BORGSTENA

Klass II - mycket högt naturvärde
Odlingslandskap med hagmarker och fornlämningar.�Kulturhistoriskt värdefull miljö.

Norr om Borgstena kyrka utbreder sig ett odlingslandskap med åkrar och betesmarker. I den
västra delen finns en stor betesmark som bitvis har karaktär av betad skog och utmark. Här
finns också ett gravfält med 45 väl bevarade järnåldersgravar. Grässvålen är välbetad och
fläckvis återfinns backtimjan, slåttergubbe, svinrot och rotfibbla.
I skogsmarken kring de gamla torpen Hästhagen och Karlstorp finns en delvis gödslad
betesmark omgiven av en vacker stengärdesgård. I öster rinner den lilla Sågebäcken fram
omgiven av en alsumpskog med grova alar.

~~~~~~~~

03*002 • KÅLLARED

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.�Ovanlig naturtyp i kommunen.

Liten lövskog strax intill vägen vid Kållared. Skogen består i huvudsak av al, björk och asp
med inslag av ädla lövträd. En del av beståndet utgörs av bokskog. I omgivningarna finns
öppna odlingsmarker.

~~~~~~~~
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03*003 • STOCKARED - TOSTERED

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.�Geologiskt intresse.

Nordost om Borgstena finns en drumlin på vägens södra sida mellan Brännebo och
Avelstomten. Det är en så kallad läsidesmorän, vilket innebär att isen har lämnat ifrån sig
material på läsidan av berget i förhållande till isen rörelseriktning. Drumlinen sträcker sig i
isens rörelseriktning mot sydväst.
Den tämligen blockfattiga moränen har varit lätt att odla upp. På drumlinen och i dess
omgivningar finns idag ett odlingslandskap med åkrar och lövskogar. Bland lövbestånden
förekommer även bokskog.
En del av lövskogarna betas och det finns också enstaka hagmarker.

~~~~~~~~

03*004 • LASSESJÖ MED OMGIVNINGAR

Klass II - mycket högt naturvärde
Sjö och stor öppen mosse med rikt fågelliv.�Bokskog med mycket gamla, grova bokar och
rödlistade lavar.�Vacker landskapsbild.�Lövskogsrikt odlingslandskap.

Lassesjö omges i huvudsak av stora myrmarker med mossarna Lantmossen, Laryds mosse och
Taryds mosse. I omgivningarna kring sjön finns också barrskogar och små odlingslandskap
med lövskogar och hagmarker.
Sjön är oligotrof-dystrof med ett största djup på 6 meter. Vegetationen runt stränderna är
tämligen sparsam med vass, vattenmöja, vattenbläddra, strandpryl och notblomster.
Fiskfaunan är tämligen artrik med ål, bäcköring, gädda, sutare, elritsa, mört, lake och abborre.
Storlom och fiskgjuse häckar vid sjön.
Söder om Lassesjö ligger den stora Lantmossen. Det stora mosseplanet är kalt med inslag av
vegetationslösa och vattenfyllda höljor. Mossen är delvis skadad av dikning och torvtäkt, men
ingreppen är av gammalt datum och har mindre betydelse för mossens biologiska värde. Den
stora myrmarken i kombination med sjön är attraktiva områden för många fågelarter. Mossen
har kommunens starkaste population av ljungpipare. Dessutom förekommer tofsvipa,
storspov, enkelbeckasin, gulärla, skogssnäppa, trana och orre. Botaniskt intressanta inslag är
bland annat taggstarr och kallgräs.
Vid södra delen av Lantmossen finns en mycket tydlig ändmorän. Den sträcker sig 1500
meter i östvästlig riktning tvärs över kommungränsen mellan Borås och Ulricehamn. Krönets
höjd varierar och uppnår som högst ca 10 meter. Ändmoränen vid Lantmossen är mycket
intressant ur forskningssynpunkt då den kan bidra till ökad förståelse av
deglaciationsförloppet i sydsvenska höglandets västra randzon. Den har bitvis mycket tydlig
form och kan följas under en lång sträcka utan några genombrott. Ändmoräner av den här
digniteten ovanför Högsta kustlinjen är ovanliga. Denna har dessutom en udda
sammansättning då den till största delen består av block.
Runt sjön ligger flera mindre odlingslandskap. Längst i norr ligger Taryd och Fiskarebo
vackert invid sjöns norra strand. I sluttningarna ner mot sjön finns små öppna vallar. I husens
omgivning växer dungar med bokskog. Särskilt intressant är den lilla åkerholmen vid Taryd
med mycket grova gamla bokar varav en del är döende. På död ved påträffas flera sällsynta
knappnålslavar, bl a kornig nållav, brun nållav och gulnål.

~~~~~~~~
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03*005 • SVARTEMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Mosse.�Alkärr.

Svartemad är en mindre mosse ca 6 km öster om Borgstena. Mossen är glest bevuxen med
tallar, men tämligen öppna partier finns i de centrala delarna. Ett vattendrag rinner utmed den
norra kanten. I den södra delen finns en del öppna diken.
Söder om Svartemossen ligger ett litet alkärr med gamla klibbalar på välutvecklade socklar.

~~~~~~~~

04*001 • HÄLLEREDSÅN

Klass III - högt naturvärde
Vattendrag med god vattenkvalitet. �Möjlig reproduktionslokal för flodpärlmussla.
�Gammal granskog.�Möjlig spelplats för tjäder.

Mellan Risa och Boda rinner Hälleredsån fram utmed en smal ravin. Utmed ravinens
sluttningar växer granskog. Bäcken kantas av små öppna kärr och sumpskogspartier. I norr
finns ett ca 10 meter högt klippstup med pegmatitgångar.
Vattenkvaliteten i bäcken är god och skal av flodpärlmussla har hittats på gränsen till
Bollebygds kommun.
Strax nordost om bäcken, invid ett litet kärr, växer en gammal, högvuxen barrskog med inslag
av grova granar och tallar. En del kraftiga lågor av gran förekommer. Den gamla skogen är
avsatt som biotopskyddsområde. Bland kryptogamfloran kan nämnas rörsvepemossa,
revlevermossa, fetbålmossa och korallav. Strax väster om biotopskyddet finns varierad
barrskog med inslag av skogsholmar, gläntor och grova tallar - en lämplig tjädermiljö.

~~~~~~~~

04*002 • BLACKETJÄRNSMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Mosse.

En mindre, oregelbunden mosse med mossgöl och fastmarksholmar. En liten bäck avvattnar
mossen till Hälleredsån.

~~~~~~~~

04*003 • ÄLVESJÖN

Klass III - högt naturvärde
Sumpskog och hagmarksrest.

I sydänden av Älvesjön växer en fuktig, risig barrsumpskog med relativt stort inslag av klena
döda träd.
I norra änden av området, utmed vägen, finns en liten hagmarksrest med några grova björkar
och aspar. På dessa förekommer bårdlav och grynig filtlav.

~~~~~~~~
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04*004 • ÖNAMOSSEN, KRÅKEMOSSEN, KÄLLE MOSSE OCH HÄLLEBÄCKAMOSSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Våtmarkskomplex med flera mossar.�Rastplats för sångsvan.�Bäck med
forssträcka.�Tjäderspelplats.

Strax söder om Hedared ligger ett vattensystem med flera mossar. Störst är Önamossen som i
norr kantas av gungflyn och de bägge tjärnarna Storesjön och Östersjön. I anslutning till en av
mossarna finns en tjäderspelplats. Sjöarna är rastplats för sångsvan. Östersjön och Önamossen
kan ses från vägverkets rastplats söder om Hedared. Här finns också en vacker stenvalvsbro.
Storesjön avvattnas via en bäck som vid Wolvenfors har en tilltalande strömsträcka med
forsande vatten. Delar av forsträckan ligger i Bollebygds kommun.

~~~~~~~~

04*005 • RISA

Klass II - mycket högt naturvärde
Småskaligt odlingslandskap med välbevarad ålderdomlig prägel.� Slåtterkärr och åkerrenar
med rik flora.

Vid Risa finns ett tilltalande odlingslandskap med stenmurar, små körvägar och betesmarker
med ädla lövträd. Bland gårdarna står alléer och hamlade träd med rik mossflora. En fägata
mynnar trattlikt i ett gärde kantat av stenmurar.
Här finns också några mindre slåtterängsfragment. Utmed en stenmur finns en slagen åkerren
med rik ängsflora. Här växer darrgräs, ängsskallra, slåttergubbe, svinrot, ängsklocka och
smörbollar. I ett närliggande slåtterkärr växer dessutom ängsstarr, nålstarr och kärrsälting.
Kärret är länets sista rester av en förr mycket vanlig naturtyp i odlingslandskapet. Det slogs ej
under 1996, men är ännu inte igenvuxet.
Öster om gården finns en igenvuxen hagmark med mycket asp och enstaka grova
hagmarksekar. På träden finns en intressant lavflora med bland annat skrovellav och lunglav.

~~~~~~~~

04*006 • RISA

Klass III - högt naturvärde
Hagmarker.

Två mindre hagmarker vid Hedared. Betesmarkerna ligger i gränszonen mellan de öppna
åkermarkerna och skogen i norr.
Det östra området ligger i en sluttning ner mot Nolån. Marken är blockrik och trädskiktet
domineras av spridda björkar. Slåttergubbe och svinrot förekommer.
Det västra området ligger på en öppen gräskulle nordväst om Haraldsgården. Kulturhistoriska
spår i form av odlingsrösen, stengärdesgårdar, äldre åkerlappar samt resta stenar av obestämd
ålder förekommer.

~~~~~~~~
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04*007 • GRANHOLMEN

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.

Granholmen är en äldre gård som ligger omgiven av granskog 2 kilometer öster om Hedared.
Kring gården finns igenväxande kulturmarker och lövdungar. Dungarna utgörs delvis av
uppväxande triviallöv på gammal åker och betesmark. En del grova ekar förekommer.

~~~~~~~~

04*008 • INGESHULT

Klass II - mycket högt naturvärde
Variationsrikt och småskaligt odlingslandskap.�Vacker landskapsbild.�Hagmarker med rik
flora.

I det småkuperade vidsträckta skogslandskapet mellan Hedared och Bredared ligger Ingeshult.
Den lilla skogsgården ligger högt och med utsikt över de omgivande småskaliga
kulturmarkerna. Kring gården står hamlade ädellövträd. I sluttningarna nedanför husen
omväxlar hagmarker med smala, slingrande betesvallar. I hagmarkerna finns fläckvis en
tämligen rik flora med svinrot, kattfot, darrgräs, jungfrulin och slåttergubbe. Vid huset finns
en liten fläck som hållits öppen genom slåtter. Här växer rikligt med nattviol och slåtterfibbla.

~~~~~~~~

04*009 • INGELSMOSSEN, TOMTA MOSSE, BJÖRNAMOSSEN OCH BISTOCKAKÄRRET

Klass III - högt naturvärde
Mosse.�Spelplats för orre och tjäder.

Ingelsmossen, Tomta mosse, Björnamossen och Bistockakärret är en rad mossar som ligger i
skogsterrängen mellan Hedared och Bredared. Mossarna är tämligen öppna med vegetation av
martallar, ljung, rosling och hedsäv. I laggzonerna förekommer myrlilja. Orre och tjäder
förekommer på mossarna och i omgivningarna.
På Tomta mosse finns två små mossgölar. Mossen korsas av en väg och är därför ganska
lättillgänglig.

~~~~~~~~

04*010 • VÄRNAHULT

Klass II - mycket högt naturvärde
Småskaligt odlingslandskap med välbevarad ålderdomlig prägel.

Värnahult är en liten skogsgård som ligger enskilt och omgiven av vidsträckta barrskogar.
Gårdsmiljön kring Värnahult är väl bevarad med flera äldre byggnader, bl a en gammal
smedja som fortfarande används. I skogskanten står en gammal sommarladugård som förr
användes när djuren gick på bete i skogen. På gårdsplanen växer en hög lönn som klippts till
en konisk och särpräglad form.
Odlingsmarkerna utgörs huvudsakligen av mindre åkrar som utnyttjas för slåtter eller bete.
Långvarig slåtter och frånvaro av gödsel och bekämpningsmedel har bidragit till att en
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naturlig ängsflora med t ex rotfibbla och ängsskallra börjat vandra in på de forna åkrarna.
Mellan åkermarkerna finns en mosaik av betade skogsdungar och fragment av naturlig
fodermark där bl a granspira växer.
Vid Melltorp finns äldre bebyggelse och stenmurar. De steniga markerna betas av Highland
cattle. Knivtjärnsmosse söder om Värnahult är en lokal för pärluggla.

~~~~~~~~

04*011 • KNALLHATTEN

Klass I - högsta naturvärde
Bergbrant med urskogsliknande vegetation.�Rik kryptogamlokal.

Vid Knallhatten finns en 60 meter hög nordvästbrant. Vid foten ligger stora block och stenar
och högre upp vidtar ett brant klippstup. Området har en vild och urskogsliknade karaktär.
Branten är glest bevuxen med gran, rönn, sälg, björk och asp. Grova lågor av gran och asp
förekommer.
Över de stora stenblocken växer svällande mossmattor med bl a västlig hakmossa och stor
revmossa. I skrevor mellan blocken ligger stora isflak kvar ännu sent i maj månad. Isen
påverkar märkbart lokalklimatet inom de nedre delarna av rasbranten. I fuktiga och kalla
skrevor växer här rikligt med purpurmylia. Utmed bäcken som rinner längst ner växer
gullpudra.
Högre upp i branten är det torrare men bitvis finns översilade berghällar. Här häckar korp.
Branten är en rik kryptogamlokal. Enligt gamla de nordliga arterna garnlav och bålnavling.
Området är avsatt som reservat av Skara stift.

~~~~~~~~

04*012 • ABBORRASJÖN

Klass II - mycket högt naturvärde
Hagmarker med rik flora.�Vacker landskapsbild.�Faunalokal.

I den norra sluttningen ner mot den lilla Abborrasjön finns en vacker hage med grova björkar.
Det är torrt och sandigt och vegetationen består bitvis av ljunghed. Marken visar inga spår av
gödsling och här återfinns en fin ängsflora med slåttergubbe, svinrot, jungfrulin och kattfot.
Vid utloppet i sjöns östra ände finns en liten bäck som omges av fuktig sumpskog. I
omgivningarna kring sjön förekommer spillkråka.
Högt beläget uppe på Ålkisteberget ligger en jättegryta.

~~~~~~~~

04*013 • HJORTSBERG

Klass II - mycket högt naturvärde
Odlingslandskap med betydelse för fågellivet.�Uppodlad dalgång med vacker landskapsbild
samt intressant flora och fauna.�Geologiskt intresse.

Vid Hjortsberg finns en bred dalgång som kantas av branta bergsidor. Den flacka uppodlade
dalbottnen står i skarp kontrast till de branta bergsidorna, vilket ger ett mäktigt intryck.
I landskapet finns många spår efter inlandsisens arbete. Vid skjutbanevallen på den nordvästra
dalsidan återfinns en 8 meter hög bergvägg med två jättegrytor. Den ena ligger vid foten och
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har ungefär en meters djup. Den andra är en urgröpning i bergväggen som utgör resten av en
jättegryta som bildats i kontaktytan mellan bergväggen och isen.
Centralt i Hjortsbergsdalgången finns en större grusavlagring, numera till stor del utgrävd till
grustag. I norra änden pågår fortfarande brytning och här häckar backsvalor i en koloni. I
sydvästra änden på grustagets botten pressas vatten fram. Här bildas en fuktig, sandig miljö
med intressant flora, bl a smalfräken och strandmaskros. Bland mossorna noterades
lerbålmossa och skär bryum. Arterna är tämligen allmänna, men miljön bedöms kunna hysa
även intressantare arter. Rydakullen har också ett geologiskt intresse eftersom det är ovanligt
att så stora mängder enhetligt material ansamlas på ett ställe. Kullen har dessutom en ovanlig
form, då den så markant står upp från dalbotten. Ur forskningssynpunkt är dess uppkomst
intressant eftersom den ännu inte är helt klarlagd.
Det öppna men ändå varierande landskapet i Hjortbergsdalgången har stor betydelse för
fågellivet. Området är intressant som såväl rastlokal som häckningslokal för många arter. De
öppna fuktiga markerna är betydelsefulla som jaktmarker för många rovfåglar. Ormvråk
häckar troligen med flera par i området. Dessutom syns hornuggla och bivråk regelbundet.
Även jorduggla har förekommit något år. Branterna kan vara av betydelse för känsliga
rovfåglar som pilgrimsfalk och berguv. Tranor från de närliggande mossarna utnyttjar
åkermarkerna för bete.
I den sydvästra delen slingrar vägen fram mellan små gårdar med småskaliga odlingsmarker
och stenmurar. Väster härom går vägen upp för en brant backe. I vägkanten växer ett bestånd
av slån. Arten är tämligen ovanlig i inlandet.
Den lilla byn Aplakulla ligger vackert på en bergkulle längs den norra sidan av Hjortsbergs
dalgång. Husen omges av lummiga hagmarker, ädellövlundar samt grova, hamlade askar och
almar i de branta sluttningarna ner mot dalen. I lövskogarna växer en rik lundflora med bl a
smånunneört, blåsippa, desmeknopp, vätteros och trolldruva. På träden växer rik epifytflora
med bl a almlav, platt fjädermossa och trädporella.
Kring Vralen och Klinten finns ett småskaligt mosaiklandskap med välbetade steniga
betesmarker, ekhagar och betade lövbestånd. Mosaiklandskapet har betydelse för fågellivet
och i ogödslade grässvålar vid Tuskered växer kattfot, slåttergubbe, ängsstarr och darrgräs.
Vid Ekhaga finns ett större sammanhängande skogsbestånd.

~~~~~~~~

04*014 • VEMMENHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.�Vacker landskapsbild.

Vemmenhult och Lövås ligger i ett kuperat lövskogsrikt landskap med stort inslag av
betesmarker. Centralt växer ett stort sammanhängande ekskogsbestånd i höglänt läge. Kring
husen och i kanten av åkrarna står hamlade gamla askar och grova sparbanksekar.
Vid Frugården står en rad med hamlade askar utmed vägen till Hedared. Dessutom växer flera
mycket grova askar i den välbevarade miljön kring gården. På träden finns en rik epifytflora
med bl a lunglav, läderlappslav och skrovellav. Enligt uppgift från markägaren är träden
mycket gamla. Det sägs att träden i Bredareds allé ursprungligen hämtats från Frugården.
I området finns flera betesmarker med stora odlingsrösen. Söder om vägen ligger en betad
hagmark med grova björkar och inslag av slåttergubbe.

~~~~~~~~

04*015 • HULTÅS
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Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.

Vid Hultås finns ett litet odlingslandskap med dungar av ek och andra ädellövträd. I
omgivningarna finns skog och mossar.

~~~~~~~~

04*016 • BERGAMOSSARNA

Klass III - högt naturvärde
Mosse.

Bergamossarna är två mossar invid ett mindre vattendrag. Våtmarken är delvis trädbevuxen,
men mer eller mindre öppna mosseplan förekommer. Utmed vattendraget finns öppna
kärrpartier. Sydöstra delen är påverkad av torvtäkt. Mossarna ingår i riksintresse för
naturvård.

~~~~~~~~

04*017 • GAMSEN

Klass III - högt naturvärde
Hagmark med enbuskar.

De små odlingsmarkerna kring Gamsen omges helt av skog. Strax söder om husen finns en
liten kulle, rikligt bevuxen med enbuskar. Området har tills helt nyligen betats, men
beteshävden har upphört. Det har estetiska värden och återupptaget bete är önskvärt.

~~~~~~~~

04*018 • UTMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Mosse.

Svagt välvd mosse med dråg och lagg. Mossen är glest trädbevuxen.

~~~~~~~~

04*019 • TORVÅN

Klass III - högt naturvärde
Mosse.�Åmynning.

Där Torvån mynnar i Säven finns en svagt trädbevuxen mosse och tätare sumpskog. Området
bedöms ha betydelse för fågelfaunan. Enkelbeckasin förekommer.

~~~~~~~~



63

04*020 • GÅSHULT

Klass I - högsta naturvärde
Småskaligt odlingslandskap med välbevarad ålderdomlig prägel.�Slåtteräng och hagmarker
med rik flora.�Förekomst av rödlistade arter.

Gården Gåshult ligger i de barrskogsklädda höjdområdena norr om Kulsjön. Runt gården
finns ett stort inslag av varierande hagmarker. Små åkrar, stenmurar, odlingsrösen och
hamlade träd är andra inslag som bidrar till att ge odlingslandskapet en ålderdomlig karaktär.
Betesmarken intill uppfarten till gården är helt ogödslad, välbetad och öppen. Marken är
fuktig och sluttande. Genom att djuren släpps in på betesmarken först sent under sommaren
efterliknas den gamla slåtterhävden. Växterna hinner blomma och sätta frö innan de betas av.
Marken är utan tvekan en av de mest artrika betesmarkerna i länet.
I Gåshults betesmarker och hackslåttäng återfinns en stor mängd numera ovanliga arter. Först
bör nämnas späd ögontröst, ljungögontröst och fältgentiana. Dessutom växer här slåttergubbe,
svinrot, slåtterfibbla, vildlin, ängsstarr, kattfot, ormrot, låsbräken m fl. I de ogödslade
gräsmarkerna förekommer också flera sällsynta svampar, som t ex lila vaxskivling,
lutvaxskivling och stornopping. Tack vare brukarens arbete och stora intresse har ett stycke
levande kulturhistoria och många sällsynta arter fått leva kvar.

~~~~~~~~

04*021 • KROKSMOSSEN OCH SVARTEMOSSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor öppen mosse med intressant fågelliv.

Kroksmossen och Svartemossen ingår i det stora skogs- och myrområdet på höjdplatån mellan
Alingsås och Borås. Området har en gång av Linné kallats för "Västgöta fjällar" för att det är
så ogästvänligt. Årsnederbörden är hög, vilket är en av förklaringarna till den stora andelen
myrmarker.
Kroksmossen är en stor öppen mosse strax norr om Gåshult. Den är svagt välvd och har
bågformiga strängstrukturer med höljor. Övre och Nedre Kroktjärn är två små gölar ute på det
öppna mosseplanet. Bland intressanta arter på mossen kan nämnas ljungpipare och kallgräs.
Strax öster om Kroksmossen ligger Svartemossen som är betydligt mindre.

~~~~~~~~

04*022 • FILEMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Mosse.�Floralokal.

I likhet med föregående mossar ligger Filemossen på det så kallade "Västgöta fjällar". Den
tämligen öppna mossen har en liten göl i norr. Enligt äldre uppgifter skall det nordliga
halvgräset klotstarr förekomma på mossen.

~~~~~~~~
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04*023 • KULSJÖHOLM

Klass II - mycket högt naturvärde
Kulturhistoriskt värdefull gårdsmiljö.�Grova gamla ädellövträd med skyddsvärd fauna och
flora.

Högt beläget ovanför Kulsjöarna ligger gården Kulsjöholm. Hela den gamla gårdsmiljön är
välskött och tilltalande med välbevarade byggnader. Kring husen står några grova, hamlade
askar med intressant lav- och mossflora. Här växer bl a blomskägglav, korallblylav, lunglav,
bårdlav, lönnlav, fällmossa och båghättemossa.
I gräsmarkerna kring huset växer grönvit nattviol, svinrot och granspira.
I sluttningarna ner mot sjön växte förr en gles hagmarksliknande lövskog med inslag av
grova, hamlade björkar. Tyvärr har denna numera avverkats och marken har planterats med
gran.

~~~~~~~~

04*024 • KULSJÖARNA OCH SÄLSJÖN

Klass III - högt naturvärde
Häckningslokaler för storlom.

Kulsjöarna ligger strax öster om de stora myrarna Horsamossarna och Öjemossarna. De
långsmala, näringsfattiga sjöarna kantas av skog, hyggen och steniga och sandiga stränder. De
utgör ett viktigt inslag i det stora "vildmarksområdet" i kommunens nordvästra hörn.
Fiskfaunan är tämligen artfattig med ål, gädda, abborre och mört. I Sälsjön finns flodkräfta.
Försurningen har tidigare kraftigt påverkat dessa näringsfattiga sjöar och fisken har varit
svartlistad på grund av höga kvicksilverhalter. I sjöarna häckar 1-2 par med storlom.

~~~~~~~~

04*025 • MJÖHULTA MOSSE

Klass III - högt naturvärde
Mosse.�Betydelse för friluftslivet - strövområde.

En tämligen liten men öppen mosse strax öster om Kulsjöarna. Enligt länsstyrelsens
våtmarksinventering förekommer klotstarr.

~~~~~~~~

04*026 • STOREMOSSEN OCH SKÄRSMOSSEN.

Klass II - mycket högt naturvärde
Mosse med betydelse för flora och fauna.�Betydelse för friluftslivet - strövområde.

Två öppna mossar som ligger i strövområdet mellan Kulsjöarna och Hedared. På Storemossen
finns intressant flora med bl a klotstarr, gullpudra och skvattram. På och kring mossarna
förekommer tjäderspel och orrspel.

~~~~~~~~
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04*027 • ÖSTRA VALSJÖBERG

Klass II - mycket högt naturvärde
Geologiskt intresse.�Bergbrant med naturskog.�Kalkgynnad flora.

Östra Valsjöberg stupar brant ner i Östra Valsjön. Branten tillsammans med sjön utgör ett gott
exempel för det sydvästsvenska sprickdalslandskapet, som utmejslats av inlandsisen. I
bergsbranten syns spår av isen i form av utslipade former, likt delar av jättegrytor.
Nedsipprande vatten löser ut basiskt material ur berget, vilket vid bergsfoten skapar en
gynnsam miljö för kalkgynnade mossor. På några blöta hällar med kalktuff, väster om
Sjökroken, växer kalkkammossa, grov fjädermossa, kalkäppelmossa, fickmossa och ådrig
torsklav. Längre österut växer hasselbestånd med blåsippa och vispstarr.
På krönet finns mager barrskog, stora myrstackar och senvuxna träd som klamrar sig fast i det
tunna jordtäcket.

~~~~~~~~

04*028 • HEDARED

Klass III - högt naturvärde
Floralokal.

Lokal för vattenstånds.

~~~~~~~~

04*029 • MÖTESBRON

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Mindre lövbestånd i anslutning till bebyggelse. Björk dominerar, med inslag av asp, ek, al och
lönn.

~~~~~~~~

04*034 • ÄNGHAGEN

Klass III - högt naturvärde
Blandskog med döda träd och högstubbar.

Ett litet blandskogsbestånd med gran och lövträd, bl a ek och asp. I beståndet finns en stor
mängd död ved i form av högstubbar och lågor. I norra delen finns en kulle med branter och
block.

~~~~~~~~
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05*001 • BODA

Klass III - högt naturvärde
Variationsrikt och småskaligt odlingslandskap.

I sluttningarna ner mot Sävsjön ligger ett välhävdat småskaligt odlingslandskap. Björkhagar
och betad ekskog omväxlar med välbevarade stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar.
Efterbete sker längs åkerrenar och på åkerholmar.

~~~~~~~~

05*003 • SUNDSMOSSEN, RUBBE MOSSE , KLINTAMOSSEN OCH ABORRABERGSMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Myrar med intressant flora.

Ett större område med myrmarker vid Gräddåns utlopp mot Säven. Mossarna är till största
delen skogsbevuxna.
Sundsmossen har ett öppet mosseplan utan egentlig trädvegetation. I de blöta höljorna
dominerar vitag och på de torrare tuvorna växer klockljung och hedsäv. I norra änden ligger
den lilla mossgölen Lillesjö. I den glesa skogen med martallar söder om sjön växer ett stort
bestånd av dvärgbjörk, en art som annars hör hemma på kalfjället.
Även på de övriga mossarna förekommer intressant växtlighet på flera ställen. Förutom
dvärgbjörk finns strängstarr, kallgräs och brunag. Tranor förekommer på mossarna.

~~~~~~~~

05*004 • HOLMAMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Mosse med vissa botaniska värden.

Holmamossen är till stora delar glest trädbevuxen. De öppna partierna har en karaktäristisk
vegetation för mossar i denna region. Vitag, brunag och rundsileshår i de blöta partierna
omväxlar med torrare avsnitt med hjortron, blåbär och rosling. Mossen är delvis påverkad av
dikning och torvtäkt. Enligt länets floravårdsregister skall klockgentiana förekomma, men den
har ej kunnat återfinnas.

~~~~~~~~

05*005 • SÄVEÅN VÄSTER OM VÄNGA

Klass III - högt naturvärde
Våtmark med botaniska och ornitologiska värden.

Väster om Vänga har Säveån ett tydligt meandrande lopp. Ån omges av dungar med klibbal
och fuktiga mader med pors och blåtåtel. Nära åns utlopp i Säven växer ett bestånd av
klockgentiana, som delvis är hotat p g a igenväxning med vass som etablerar sig kring
mynningen. Området har viss betydelse för våtmarksberoende fågelarter. Enkelbeckasin
förekommer. Norr om maderna finns en trädbevuxen mosse

~~~~~~~~
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05*006 • VÄNGA

Klass II - mycket högt naturvärde
�Odlingslandskap på drumlin�Geologiskt intresse.�Vacker landskapsbild.

Byarna Vänga, Vängtorp och Rubbe ligger på en långsträckt drumlin, som till större delen
odlats upp. Landskapet är i många stycken karaktäristiskt för uppodlade åsryggar.
Bebyggelsen ligger på rad utefter åsens krön, och vällagda stenmurar avgränsar de långsmala
ägorna. Vid Vänga ligger bebyggelsen utefter den gamla byvägen ("Vängagatan") som här
kantas av stenmurar på ömse sidor. Byvägen ansluter i öster till en hålväg med ännu äldre
ursprung.
Vid Stommen finns betad ekskog och hagmark med fornåkrar, även detta ett typiskt drag för
drumliner. Vid hembygdsmuseet finns en betesmark med slåttergubbe på ett gravfält och vid
Asstorp finns en hage med grova ekar.
Säveån är öster om drumlinen uppdämd till Vänga damm, ett sankområde med betydelse för
fågellivet. Ån bildar sedan en fors där den skär genom drumlinen vid Vänga kvarn. Säveån
rinner här genom en gammal tappningsränna som bildades vid inlandsisens avsmältning.
Genom rännan avtappades en issjö nordväst om drumlinen mot sjön Ärtingen i sydost.
Miljön kring Vänga kvarn är idyllisk. Säveåns vatten forsar fram i en smal bäckravin omgiven
av lummig blandlövskog med inslag av stora askar. Vid Vänga damm uppehåller sig tidvis
strömstare.
Vid kvarnen finns en kaffestuga och utmed ån löper iordningställda gångstigar och broar. I en
liten sidlänt fuktig ängsmark utmed den södra stigen växer svinrot, loppstarr, ängsstarr och
darrgräs. I diket intill förkommer kärrspira.
I norr ansluter drumlinen till våtmarker vid Säveån och Vänga damm.

~~~~~~~~

05*007 • SANDSJÖN - VÄNGA DAMM

Klass II - mycket högt naturvärde
Floralokal.�Vattendrag och starrmader med betydelse för fauna och fågelliv.

Från Sandsjön till Vänga damm flyter Säveån i huvudsak genom skogsmark. Det slingrande
vattendraget omges av vegetationsrika vatten- och madområden. Maderna domineras av
bunkestarr och trådstarr.
Våtmarkerna hyser goda förutsättningar för vattenlevande fåglar. Här häckar bl a sothöna,
rörhöna, tofsvipa, skogsnäppa, enkelbeckasin och kricka. Vänga damm utnyttjas också av
näringssökande häger och fiskgjuse.

~~~~~~~~

05*009 • TORPET

Klass II - mycket högt naturvärde
Ohävdad hackslåttäng med rik flora.

Strax intill vägen mellan Vralen och Vänga finns en mycket artrik ängsmark. Området ligger i
en brant slänt bevuxen med björkar strax nedanför huset vid Torpet. Floran är mycket rik och
vegetationstypen är närmast att betrakta som svinrotsäng, typisk för Västra Götalands
hackslåttängar. Förutom den dominerande svinroten förekommer darrgräs, ormrot,
slåttergubbe och tätört tillsammans med Jungfru Marie nycklar i rikliga bestånd.
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I området finns resterna av ett gammalt soldattorp och spår efter äldre terrasserade åkrar.
Området har tidvis betats av får, men för närvarande förekommer ingen hävd. Stor risk finns
att området växer igen och den artrika floran försvinner. Önskvärt vore att området räddas för
framtiden och sköts som slåtteräng. Det skulle i så fall kunna bli en av Borås kommuns
finaste hackslåttängar.

~~~~~~~~

05*010 • VEKSJÖN OCH VEKSJÖBERGEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Bergbrant med gammal tallskog. Äldre barrskog med ryl.�Skogstjärn med gotlandsag.

Den lilla skogstjärnen Veksjön ligger inom de skogsklädda höjdområdena öster om Vralen.
Sjön omges av kalhyggen, men den östra stranden kantas ännu av barrskog. Utmed
stränderna finns en bård av gungflyn och vass. Vid Oset i nordväst växer ett stort bestånd av
gotlandsag och utmed den nordöstra stranden finns ett mindre. Längs sjöns stränder
förekommer också den sällsynta trindstarren.
Norr om sjön reser sig Veksjöbergens branter med rasmarker och klippstup. Uppe på berget
växer en del äldre tallskogar. Här finns mager hällmarkstallskog med flera torrakor och i
sluttningen växer barrblandskog med naturskogskvaliteter. De sällsynta kärlväxterna ryl och
knärot växer i skogen.

~~~~~~~~

05*012 • VÄNGA MOSSE

Klass I - högsta naturvärde.
Stor öppen mosse med rikt fågelliv.�Lokal för skvattram.

Vänga mosse är en vidsträckt högmosse som delas i två delar av den slingrande Säveån. Den
östra delen är rik på höljor och blöta partier medan den västra är torrare och domineras av ris.
Mossarna är i huvudsak öppna, men längs ytterkanterna och på den centrala delen utmed
Säveån växer gles tallskog. Längs ån finns också stora områden med starrmader som tidvis
översvämmas. Dessa är av stor betydelse för faunan och här påträffas också en del ovanliga
växter som t ex slåtterblomma. I tallskogen strax väster om fotbollsplanerna växer ett stort
bestånd av den nordliga arten skvattram.
Mindre delar av mossen har påverkats av dikning och små torvtäkter. Detta har dock inte
påverkat de biologiska värdena i någon nämnvärd omfattning. På mossen häckar en lång rad
karaktäristiska myrfåglar, bl a ljungpipare, storspov, grönbena, enkelbeckasin, tofsvipa,
skogssnäppa, ängspiplärka och kricka.

~~~~~~~~

05*013 • HÄSTÅSABERGEN

Klass III - högt naturvärde
Bergbrant med naturskog.

Väster om Vänga mosse reser sig Häståsabergen. I branten ner mot mossen växer gammal
barrskog med stort inslag av gamla tallar. Skogen är variationsrik med inslag av ek, björk och
sälg. Torrträd och lågor förekommer tämligen allmänt. Vid bergsfoten ligger en del
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vindfällen. På en gammal sälg noterades bårdlav och gytterlav. Den senare är en nordlig art
som är mycket ovanlig i regionen.

~~~~~~~~

05*014 • SEVRED

Klass II - mycket högt naturvärde
Odlingslandskap med hagmarker, åkerholmar och stenmurar.�Förekomst av rik
ängsflora.�Gruskulle med backsippa.

Kring Sevred finns ett vackert småskaligt odlingslandskap. Åkrar och betesmarker avgränsas
av vällagda stenmurar. Flera små gruskullar och åkerholmar bryter av i landskapet. På en av
dessa växer ännu några backsippor, men de håller på att försvinna på grund av igenväxning.
I östra delen finns en vacker betesmark med rik flora. Här växer bl a kattfot, slåttergubbe och
svinrot. Från ladugården mynnar en fägata trattlikt ut i skogen. Även skogsmarken har
präglats av bete vilket stärker karaktären av ett genuint äldre kulturlandskap.

~~~~~~~~

05*016 • BRÖTEMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Gammal barrskog och mosse

Brötemossen är en liten tallbevuxen mosse som omges av hyggen och ungskog. I öster finns
gles gammal barrskog. Tjäder förekommer i området.

~~~~~~~~

05*018 • RUDESJÖN

Klass II - mycket högt naturvärde
Skogstjärn med lokal för ag.

Rudesjön är en liten tjärn med skogsbevuxna stränder. Sjön ligger omgiven av höjdpartier och
saknar större tillflöden. Vid Oset utmed sjöns södra strand växer ett bestånd av ag i
strandlinjen. Beståndet är invuxet i vass.

~~~~~~~~

05*019 • RÖLSBÄCKEN MED OMGIVNINGAR

Klass II - mycket högt naturvärde
Lokal för trädlärka och sällsynta svampar. Vattendrag med goda reproduktionsmöjligheter
för öring.

Söder om Sevred omges Rölsbäcken av barr- och lövskog. Det strömmande vattendraget
kantas utmed vissa sträckor av gammal granskog vilket skapar en idyllisk miljö. Vattnet är
klart och bottnen består delvis av sand- och grusbottnar. Vid elfiske har rikligt med öring
kunnat konstateras.
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I sydväst ligger ett gammalt grustag där trädlärka har noterats. I grustagets omgivningar och i
skogen har även flera sällsynta svampar hittats, bl a guldvaxskivling, klockmurkla och
mjölsvärting.

~~~~~~~~

05*020 • RÖL

Klass II - mycket högt naturvärde
Högt beläget odlingslandskap med stenmurar.�Vacker landskapsbild.�Artrik ädellövskog
med sällsynta lavar.

Herrgården Röl ligger högt i skogslandet söder om sjön Ärtingen. Odlingsmarkerna, som
omges av vackra stenmurar, ligger välvda över krönet på den drumlinliknande höjden. Det
öppna landskapet i höglänt, ensligt läge ger ett säreget intryck.
Närmast gården finns en starkt igenvuxen lövängsrest med bl a grova almar. Mot norr finns en
igenvuxen ekhage och i väster finns alsumpskog med träd på höga socklar. Utmed vägen
söder om gården finns en allé med gamla hamlade askar.
Markerna i lövskogarna är delvis källpåverkade med framsipprande bäckdråg. Intill dessa kan
man träffa på den rödlistade dunmossan. Gullpudra och bäckbräsma är andra inslag i floran. I
lövskogarna växer också sällsynta lavar, bl a lunglav, bårdlav, klosterlav och gulvit blekspik.
I lövskogarna kring Röl finns ett rikt fågelliv. Här förekommer bl a den vackra stenknäcken,
en art som är typisk för gamla herrgårdsmiljöer med grova, högvuxna ädellövträd.

~~~~~~~~

05*021 • KLOCKARNS KULLE

Klass II - mycket högt naturvärde
Geologiskt intressant formation.�Grusås med ljunghed.�Betydelse för närrekreation.

Strax intill idrottsplatsen vid Bredared ligger Klockarns kulle. Det är en välbevarad grusås,
bevuxen med glest ställda björkar och enbuskar samt några lönnar. På marken växer ljung
med relativt stort inslag av slåttergubbe. Denna vegetationstyp har sannolikt varit vanlig i
Borås kommun, men är numera mycket sällsynt. En förutsättning för att den skall leva kvar är
att området även fortsättningsvis hålls öppet. Ljungbränning vore positivt för att föryngra
ljungen och gynna örtfloran.

~~~~~~~~

05*022 • BREDARED

Klass II - mycket högt naturvärde
Ekskog med grova ekar.�Allé med gamla och grova askar.�Kyrkogård med högvuxna
ädellövträd.

Omkring Bredareds kyrka finns en kulturmiljö med stort inslag av ädellövträd. Kring kyrkan
står en del högvuxna ädellövträd, bl a lönn, lind och ask. På träden växer fällmossa och
lunglav.
Invid vägen växer en allé med gamla och grova askar. Allén, som är förklarad som
naturminne, är en av de finaste i Borås kommun. De gamla, grova träden hyser goda



71

förutsättningar för bl a lavar, men anmärkningsvärda arter har inte kunnat konstateras. Kanske
beror det på påverkan av bilavgaser, som är skadlig för många arter.
Mitt emot kyrkan växer en ekskog med gamla och grova ekar. Skogen är gallrad och har
betydelse för närrekreationen. En ljus miljö är viktig för de grova ekarnas överlevnad.
Ekhagen kräver kontinuerlig skötsel för att inte växa igen. Betesdrift eller någon form av
slåtter bedöms lämpligast.

~~~~~~~~

05*024 • HULU KVARN

Klass III - högt naturvärde
Forssträcka vid gammal kvarn.�Lokal för strömstare.

Vid Hulu Kvarn finns en liten forssträcka utmed Rölsbäcken. Området är lokal för strömstare.

~~~~~~~~

05*025 • LILLA SKÖTTNING

Klass III - högt naturvärde
Betad lövskog och hagmark med odlingsrösen och hamlade rönnar.

Väster om Lilla Sköttning finns en betad lövskog bestående delvis av fuktig björkskog och
delvis av ekskog med mycket hassel. I den södra delen finns ett öppet parti med vackra
odlingsrösen. Kring dessa växer mindre grupper av träd och buskar, bl a ek, hassel, enbuskar
och hamlade rönnar. I fältskiktet förekommer ljung och slåttergubbe.

~~~~~~~~

05*026 • RÖLSBÄCKEN VID MYREKULLA

Klass II - mycket högt naturvärde
Vattendrag och starrmader med betydelse för fauna och fågelliv.

Strax öster om Myrekulla flyter Rölsbäcken fram i ett svagt meandrande lopp. Vattendraget
omges av gungflyn, vass och starrmader som tidvis översvämmas. Inom våtmarken häckar
trana. Området bedöms dessutom värdefullt för andra våtmarksberoende fåglar och djurarter.
I västra delen ansluter maderna till en äldre reningsdamm. På ömse sidor om maderna finns
trädbevuxna mossar med mer begränsade naturvärden.

~~~~~~~~

05*027 • EKHULT - HAGAVALLEN

Klass III - högt naturvärde
Stor sammanhängande ekskog.�Lokal för stenknäck.�Betydelse för närrekreation.

Vid idrottsplatsen Hagavallen växer ett stort men tämligen enhetligt bestånd av ek.
Medelgrova ekar dominerar, men utmed vägen finns en del grova träd. Fältskiktet är av
ängstyp med liljekonvalj och ängskovall. På marken växer också t ex slidstarr och lundstarr.
Skogen hyser ett intressant fågelliv med ugglor och stenknäck.

~~~~~~~~
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05*028 • HABELTORP

Klass III - högt naturvärde
Källpåverkad björkskog och granskog med högörtsvegetation.

I sluttningarna väster om Habeltorp växer en större sammanhängande björkskog på fuktig
källpåverkad mark. Området har sannolikt en historia som gammal sidvallsäng. Fältskiktet är
av örtrik högörtstyp med svinrot, smörbollar, skogsnäva och slidstarr.
Längst i norr växer en ängsgranskog.

~~~~~~~~

05*029 • SEGERSTORP

Klass II - mycket högt naturvärde
Lövskogsområde med örtrik gråalskog, klibbalskog och grova almar.�Faunalokal.
�Bäckravin med äldre granskog�Inslag av rik lundflora.

Vid Segerstorp finns en fuktig lövskog som ligger på ömse sidor om vägen. I den
källpåverkade sluttningen öster om vägen växer gråalskog. Enstaka grova ekar finns också
mellan granarna. Floran är rik med bl a strutbräken, blåsippa, trolldruva och vätteros. Enligt
äldre uppgifter skall hasselmus förekomma i området.
I sluttningen ovanför vägen finns en stor klibbalskog som nyligen gallrats. Marken täcks av
skuggthujamossa tillsammans med bl a gullpudra.
Uppe vid den gamla gården finns det enstaka träd samt en dunge med hassel och grova almar.
Utmed en bäckravin längs Kullabäcken växer en äldre barrskog med inslag av en del klibbal.
På träden växer rikligt med gammelgranlav. Området har viss naturskogskaraktär, bl a inslag
av rotvältor. Intill bäcken finns flera små källdråg med mossor.

~~~~~~~~

05*030 • HULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Några igenvuxna hagmarker och lövbryn med blandlövskog. Trädskiktet består i huvudsak av
ek och björk, med inslag av sälg, al och asp.

~~~~~~~~

05*032 • HOLMÅSA

Klass II - mycket högt naturvärde
Variationsrikt odlingslandskap med stenmurar, lövdungar och naturliga fodermarker.

Holmåsa by ligger på en höjd ovanför det omgivande odlingslandskapet. I miljön kring byn
ingår flera hamlade askar och lindar. I omgivningarna finns ett vackert öppet odlingslandskap
som karaktäriseras av öppna åkrar, stenmurar och ett stort antal gallrade lövskogsdungar.
Området hyser goda förutsättningar för odlingslandskapets typiska fåglar. På de öppna
betesmarkerna häckar bl a tofsvipa.
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Centralt i området ligger en betad hagmark som i öppna partier hyser en stagghed. Staggheden
har en typisk men idag sällsynt flora, med granspira, hedsäv och borsttåg. I östra delen av byn
finns en liten lieslagen vägren med fin slåttergynnad flora.
Vid Lillasjön norr om Holmåsa by finns betade sötvattenstrandängar. I strandängarnas
blötaste delar påträffas kärrull, gräsull och tätört.

~~~~~~~~

05*033 • HUNDFORSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Forssträcka vid gammal kvarn.�Lokal för strömstare och forsärla.�Liten skogsbäck.

Vid Hundforsen finns en gammal kvarnmiljö med forsar och vattenfall. Området är idylliskt
med en liten stenvalvsbro och rester av kvarnens gamla byggnader. Forsärla häckar i området
och strömstare brukar noteras vissa år.
Nedströms kvarnen slingrar sig bäcken fram omgiven av barrskog och små kärr.

~~~~~~~~

05*034 • TORRÖBÄCKEN OCH GRAVSJÖBÄCKEN

Klass I - högsta naturvärde.
Våtmarker med vildmarkskaraktär.�Vattendrag och starrmader med betydelse för fauna och
fågelliv.�Orörda sumpskogar.

Torröbäcken och Gravsjöbäcken rinner fram genom skogsmarkerna söder om Bredared. De
slingrande vattendragen har en öppen stilla vattenspegel och kantas av kärr, starrmader,
tallmossar och sumpskogar. Området ger ett vilt och orört intryck, även om ett större
kalhygge delvis stör landskapsbilden.
Våtmarken är av betydelse för faunan i området. Ormvråk och knipa har noterats. Sannolikt
finns fler arter knutna till våtmarker och orörda skogar.
I kärr i anslutning till vattendraget påträffas en del mer krävande växter, bl a rikkärrsmossorna
guldspärrmossa och praktkrokmossa samt korallrot och slåtterblomma.

~~~~~~~~

05*035 • ERIKSÅS

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.�Granskog med stor andel död ved.

I skogsbrynen mot åkermarken vid Eriksås finns en del mindre skogsdungar med högre
naturvärden. Här finns en liten ekskog med inslag av björk och gran. På bergryggen öster om
ekskogen växer gles granskog med rik förekomst av döda träd, lågor och högstubbar.
I södra delen finns en skogsdunge med stort inslag av asp i kanten mot åkern. Några aspar är
gamla och grova och har bohål. Lågor, torrträd och högstubbar förekommer.

~~~~~~~~
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05*036 • RISABO

Klass II - mycket högt naturvärde
Artrik ädellövskog med lundflora och sällsynta kryptogamer.

Risabo ligger högt och vackert med utsikt över odlingsmarkerna kring Gravryd. I en
sydsluttning finns ädellövskog med ek, alm, ask och lind. Skogen har tidigare varit betad
hagmark, men håller nu på att växa igen. Genom området rinner en liten bäck som också är
uppdämd till en damm.
Strax intill bäcken finns en liten klippbrant med översilade block. Invid branten växer några
grova almar med lunglav, trubbfjädermossa och trädporella. Här finns också en rik lundflora
med  blåsippa och desmeknopp. I lövskogen häckar morkulla.

~~~~~~~~

05*037 • TÅNGEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Småskaligt odlingslandskap med betad skog och välbevarad ålderdomlig prägel.�Hagmark
med rik flora.

Det lilla torpet Tången med odlingsmarker ligger omgivet av granskog i skogsmarkerna
mellan Öresjö och Bredared. Torpet omges av små åkermarker, hagmark och betad skog.
Genom att korna gått fritt i skogen på bete har skogsmarken fått karaktär av gammal betad
bondeskog, en naturtyp som idag blir allt ovanligare.
I omgivningarna öster om huset finns en hage med gamla, grova björkar. Området håller
delvis på att växa igen med gran, men ännu finns öppna välbetade partier med rik flora. Bland
förekommande arter kan nämnas jungfrulin, slåttergubbe, slåtterfibbla och granspira.

~~~~~~~~

05*038 • LIDA

Klass II - mycket högt naturvärde
Lövskog med förekomst av gulplister.

Lida ligger i ett höjdläge i skogsområdet väster om Öresjö. Mellan små åkermarker finns här
några insprängda lövskogsrester. I norr växer en högstammig, örtrik ekskog med inslag av
lönn och ask. Buskskiktet är tätt med hassel, brakved och rönn. Marken är källpåverkad och
fältskiktet är lundartat med skogsbingel och blåsippa. Här växer också rikligt av den sydliga
arten gulplister, som är karaktärsart i kalkrika bokskogar i Skåne. I Västergötland är den
sällsynt, och det är oklart om förekomsten vid Lida är naturlig eller om den är förvildad. På
ask i området växer korallblylav och på ekar finns rostfläck.

~~~~~~~~
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05*039 • HALLVIK

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Liten lövskogsrest i ett i övrigt barrskogsdominerat landskap väster om Öresjö. Området
består av lövträd kring husen vid Hallvik och ett mindre lövbestånd i en fuktig källpåverkad
sluttning. Här dominerar björk, ek och klibbal, med inslag av hassel och ädla lövträd.

~~~~~~~~

05*040 • RAMNAVIK

Klass II - mycket högt naturvärde
Klippbrant med betydelse för känsliga fågelarter.�Gammal barrskog.

Utmed Öresjös västra strand, mellan fritidsbebyggelsen vid Sandvik och Ramnavik, finns ett
ostört strandområde. Här stupar klippan närmare 40 meter ner i sjön och utgör ett markerat
inslag i landskapsbilden. Vegetationen är sparsam med små tallar, ekar och granar som
klamrar sig fast i klippskrevor och på gräsbevuxna hyllor. Rikligt med död ved förekommer i
form av lågor och torrträd.

~~~~~~~~

05*041 • NABBEN

Klass III - högt naturvärde
Strandnära odlingslandskap med lövskogar. �Vacker landskapsbild.

Utmed Öresjös nordvästra strand finns ett vackert landskap med små lövskogar omväxlande
med öppna fårbetade marker. Bebyggelsen är delvis fritidsbebyggelse.
Lövskogarna utgörs i huvudsak av gamla igenväxande hagmarker. Utmed en bäckravin finns
en liten bokskog. I ett av skogsbestånden växer blåsippa.

~~~~~~~~

05*042 • ASKLANDA

Klass II - mycket högt naturvärde
Örtrik torräng med rikliga bestånd av backsippa.�Lokal för gulsippa.�Betydelse för
friluftslivet - strövområde.

I anslutning till bebyggelsen vid Asklanda finns tämligen stora, öppna ängsmarker i
anslutning till några talldungar. Marken är delvis påverkad av gödsling, men här finns också
stora avsnitt med örtrik ängshavretorräng. Backsippa och ängshavre förekommer rikligt
tillsammans med t ex brudbröd, bockrot och backruta. Den naturliga ängsvegetationen är
inom vissa områden uppblandad med en del trädgårdsflyktingar, som t ex blågull och
uppländsk vallört.
I norra delen av området finns en fornlämning i form av en rest sten. Ner mot Öresjö finns en
liten lövbevuxen bäckravin med förekomst av den sällsynta gulsippan. Lokalen har varit känd
åtminstone sedan 1940-talet.

~~~~~~~~
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05*043 • MUNKÅN

Klass II - mycket högt naturvärde
Meandrande vattendrag omgivet av gråalskog och äldre granskog.�Betydelse för friluftslivet
- strövområde.�Faunalokal.

Munkån flyter fram med delvis strömmande vatten i meandrande slingor. I den omgivande
bäckravinen finns äldre granskog uppblandat med gråalskog. I buskskiktet växer hägg och
rönn. Utmed stranden går en liten promenadstig och ravinen ger ett tilltalande intryck.
Omgivningarna kring ån bär spår av tidigare meandrande slingor som ligger i krokiga små
korvsjöar. Floran är delvis av hedtyp med ekorrbär och blåbärsris, delvis av friskare örttyp i
gråalsbestånden. På granlågor utmed ån växer bland annat stubbsidenmossa.
Vattendraget är till viss del uppväxt- och uppehållsmiljö för öring. På grund av påverkan från
mänskliga verksamheter har dock fiskbiotopen förändrats och istället blivit mer gynnsam för
andra fiskarter som abborre, gädda, lake och ål. Avsnitt med goda förutsättningar för öring
finns främst i Svensån samt uppströms sågverket vid Påtorp (område 05* 044).

~~~~~~~~

05*044 • PÅTORP

Klass III - högt naturvärde
Gårdsmiljöer med gamla ädellövträd.�Lokal för dvärgvårlök.�Alsumpskog med mycket
springkorn.�Vattendrag med öring.

Kring Påtorp finns en herrgårdsmiljö med stora stenmurar och högvuxna almar och askar.
Tyvärr är flera av träden skadade av hästbete. I södra delen av området finns en liten betad
björk- och tallhage med slåttergubbe och grönvit nattviol. Kring Påtorp växer också den
ovanliga dvärgvårlöken. Utmed Munkåns utlopp i sjön Ärtingen växer alsumpskog med grova
alar och stora bestånd av springkorn. I vattendraget finns goda lekbottnar för öring.

~~~~~~~~

05*045 • KULLA

Klass III - högt naturvärde
Stor sammanhängande ekskog med strövstigar.�Förekomst av akut hotad svamp.

Berget väster om Fristad är bevuxet med ekskog. Ekarna är i huvudsak medelgrova, men en
del grova träd förekommer både i norr och söder.
Fältskiktet är av hedtyp med inslag av bl a liljekonvalj och lundstarr. Bland intressanta arter
skall i första hand nämnas den akut hotade svampen Leucopaxillus paradoxus, vilken
påträffats nära vägen i den södra delen. Dessutom förekommer en del så kallade signalarter,
som lunglav och rostfläck.
Området är ett omtyckt strövområde och genomkorsas av flera stigar.

~~~~~~~~
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05*046 • TORBJÖRNTORP

Klass III - högt naturvärde
Odlingslandskap med hagmark och lövdungar.

Kring Torbjörnstorp finns ett odlingslandskap med öppna små åkermarker omväxlande med
hagmark och lövdungar. Betesmarkerna är rika på odlingsrösen och vägen kantas av kraftiga
stenmurar. Bland förekommande arter kan nämnas svinrot och kamäxing.

~~~~~~~~

05*047 • AGNAVIKEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Källkärr i skogsmark.

Flera små skogsbäckar rinner ner för de barrskogsklädda sluttningarna ovanför Agnaviken i
sjön Ärtingen. I ett bäcksammanflöde pressar rikligt med näringsrikt grundvatten fram och
bildar ett litet källkärr. Floran är typisk för denna speciella biotop. Här förekommer bl a rikligt
med dvärghäxört tillsammans med skärmstarr, korallrot, spindelblomster, gullpudra och gul
trumpetsvamp.

~~~~~~~~

05*048 • TORBJÖRNTORP

Klass III - högt naturvärde
Ängsgranskog med ovanliga svampar.

I sluttningarna ner mot Ärtingen vid Torbjörntorp finns en högvuxen ängsgranskog. Basiska
markförhållanden ger sig till känna bl a genom att här förekommer en del ovanligare svampar,
som till exempel blåsopp, kryddspindling och diskvaxskivling.

~~~~~~~~

05*049 • EKENÄS

Klass I - högsta naturvärde
Gammalt kulturlandskap med värde för friluftslivet.�Artrik ädellövskog med lundflora och
sällsynta kryptogamer.�Rikt fågelliv.

Ödegården Ekenäs ligger på en udde i sjön Ärtingen. Området är isolerat och långt från
allfarsvägarna. Enda vägen dit är en liten skogsbilväg. Gårdens forna odlingsmarker är ännu
öppna även om hävden upphört. Utsikten ner mot sjön är vacker. I de öppna markerna
påträffas jungfrulin och ängsskallra. Miljön kring huset har lövängskaraktär med
hasselbuskar, grova ekar och hamlade askar. På en av askarna växer rikligt med lunglav.
Öster om huset finns en lövskogsbrant med grova lindar och andra ädellövträd. Här är floran
rik med bland annat blåsippa, skogsbingel, springkorn, lundstarr, stor blåklocka och enstaka
stänglar med storrams. Bland mossorna förekommer stubbsidenmossa och palmmossa. Bland
svamparna har den rödlistade koralltickan noterats.
Området kring Ekenäs har goda förutsättningar att hysa en intressant fågelfauna. Säkra
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uppgifter om stenknäck och nötkråka finns. Dessutom finns mer osäkra uppgifter om
observation av sommargylling.

~~~~~~~~

05*050 • ÄRTINGEN

Klass III - högt naturvärde
Medelstor insjö.

Ärtingen är en oligotrof sjö som i huvudsak omges av skogsmark. Små områden med
odlingslandskap finns vid Ekenäs och Aspenäs. Vid Vådhallsbergen i nordväst finns branta
klippor ner i sjön.
Ärtingen har en ordinär fiskfauna med mört, abborre, gädda, sutare, regnbåge, sik och siklöja.
Fågelfaunan är relativt sparsam. Storlom och skäggdopping har noterats, men det är osäkert
om arterna häckar.

~~~~~~~~

05*051 • ÄSPENÄS

Klass III - högt naturvärde
Vackert landskap med lövskog och odlingsmarker.�Betydelse för friluftslivet.

Äspenäs ligger på en udde med vacker utsikt över sjön Ärtingen. Invid sjön ligger öppna små
åkermarker och en liten ekskog. Ekskogen är gles och har nästan hagmarkskaraktär.
Området har betydelse för friluftslivet. Här ligger bland annat en kursgård och en badplats.

~~~~~~~~

05*053 • SKOTTEK

Klass III - högt naturvärde
Getryggsås med torrängsrester.

Vid Skottek ligger en liten getryggsås inklämd mellan små öppna åkermarker. Åsen slingrar
sig fram och utgör ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden. Den är glest bevuxen med asp,
björk, ek, lind och gran. Sannolikt har den utnyttjats som betesmark tills relativt nyligen.
Invid vägkanten finns små torrängsfläckar med bockrot och ängshavre. Dessutom
förekommer svinrot och lundstarr. Vid huset står en hamlad ihålig ask.

~~~~~~~~

05*054 • TUBBEKULLA

Klass II - mycket högt naturvärde
Artrik ädellövskog med lundflora och sällsynta kryptogamer.�Storvuxen gran.

Kring gården Tubbekulla finns en ädellövskog med lundflora och inslag av grova träd. På
marken växer ormbär och blåsippa. Bland de trädväxande epifyterna kan nämnas fällmossa
och rostfläck på ekar. På en gammal ask som står vid ladugården växer rikligt med almlav
samt mossan trädporella. Bakom ladugården står en storvuxen gran som är förklarad som
naturminne.

~~~~~~~~
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05*055 • ASSMUNDARED OCH TORMUNDSÅS

Klass III - högt naturvärde
Vackert odlingslandskap med lövskogar och välbyggda stenmurar.

Gårdarna Assmundared och Tormundsås ligger högt på krönet av en drumlin. Gårdarna
omges av öppna åkermarker. Ett system av grova stenmurar skänker landskapet en speciell
prägel. Stenmurarna är många gånger uppemot två meter breda.
Vid Tormundsås växer ett ekbestånd och vid Assmundared står en grov ek invid gården.

~~~~~~~~

05*057 • HESTRA

Klass I - högsta naturvärde
Lövbryn med rik lavflora och flera rödlistade arter.

I skogsmarkerna norr om Assmundared ligger ruinerna efter ett gammalt torp vid Hestra. De
forna odlingsmarkerna bildar ännu en öppen glänta i den omgivande granskogen. Kring
ruinen av den gamla gården står dungar med ask och lönn. I skogsbrynet växer ek, björk och
asp.
Lövträden i området hyser en mycket rik lavflora med inslag av flera rödlistade arter. Särskilt
kan nämnas skrovellav, västlig gytterlav och olivbrun gytterlav. Dessutom finns  lunglav,
bårdlav och dvärgtufs. Bland epifytiska mossor förekommer skogshättemossa och fällmossa.
Vid torplämningen växer ett stort bestånd av den gamla kulturväxten mästerrot.

~~~~~~~~

05*058 • FAGERÅS

Klass I - högsta naturvärde
Betesmark och skogsbete med mycket rik svampflora.

Mellan Hägnen och Fagerås finns en av Borås kommuns allra intressantaste svamplokaler.
Här har noterats över 500 olika soppar och skivlingar. De intressantaste biotoperna utgörs av
en betad granskog med inslag av små källkärr och en ogödslad naturbetesmark.
Den betade skogen ligger utmed grusvägen till Fagerås. Den är omväxlande tät och gles med
inslag av öppna gläntor. I gläntorna växer bl a slåttergubbe, smörbollar och bockrot. På flera
ställen pressar grundvattnet fram och bildar fuktiga källkärr med frodig mossvegetation och
förekomst av den skogsväxande orkidén korallrot. Även spindelblomster förekommer rikligt.
Betesmarker och barrskog i området har en mycket rik svampflora. Artrikast är en liten
betesmark öster om vägen strax söder om Fagerås. Här växer sju rödlistade arter:
olivjordtunga, lila vaxskivling, rökfingersvamp, grålila vaxskivling, vridfingersvamp,
ögonvaxskivling och Entoloma lividocyanulum. I skogsmarkerna kan nämnas purpurbrun
spindling, medusaspröding, falsk sillkremla, kejsarskivling och lakritsmusseron, varav de
båda sistnämnda är rödlistade. Fyndet av kejsarskivling är dessutom ett av de sydligaste i
Sverige.
Mellan den betade skogen och gården Hägnen ligger gamla åkermarker med öppna diken.
Markerna utnyttjas som jaktmarker av ormvråk och i anslutning till ett av dikena häckar
skogssnäppa.
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Kring gården Hägnen finns grova, hamlade askar, lövskog och björkhagar. På en kulle
omgiven av åkermarker finns en fin betesmark. På den växer hasselbuketter och en välformad
enbuske. Marken är helt ogödslad och här växer slåttergubbe, ljung och stagg.

~~~~~~~~

05*059 • ARTA - KVARBO

Klass II - mycket högt naturvärde
Odlingslandskap med ekskogar, ljunghed och stenmurar.

Landskapet kring Arta är ett typiskt skifteslandskap med raka vällagda stenmurar som
avgränsar åkrarna, vilka avbryts av betade glesa björkdungar. Områdets intressantaste del
utgörs utan tvekan av ett stycke bevarad ljunghed. Denna ljunghed är en av länets få
kvarvarande ljunghedar, och ligger dessutom i naturlig anslutning till dagens odlingslandskap.
Vegetationen är karaktäristisk med ljung, slåttergubbe, svinrot, backtimjan och nattviol.
Genom heden löper en synnerligen väl markerad hålväg med ett flertal gravrösen på ömse
sidor, vilket belyser att området varit betydelsefullt redan under förhistorisk tid.
Ytterligare fornlämningar återfinns i den stora betade ekskog och ekhage som ligger norr om
Svenstorp. Söder om gården Svenstorp finns mycket vackra och vällagda stenmurar kring
några betesmarker med stora odlingsrösen och hasselbuketter.

~~~~~~~~

05*060 • RÖLLE

Klass II - mycket högt naturvärde
Vackert småskaligt odlingslandskap med stor ekskog och betade ekbackar.

Vid Rölle finns ett variationsrikt odlingslandskap med stor andel lövträd och betesmarker.
Smala öppna vallar slingrar fram mellan betade ekbackar och åsar, vilket skänker området en
särskild prägel. I norr ligger en stor sammanhängande ekskog med örtrikt fältskikt och
tämligen stort inslag av lågor och döda träd. På dessa växer bland annat svavelticka och
korkmussling. Bland kärlväxterna förekommer slidstarr, skogsbingel och liljekonvalj.
Området hyser goda förutsättningar för fågellivet och arter som stenknäck, mindre hackspett
och nötkråka förekommer sannolikt. Odlingsrösen och fornåkrar förekommer i hela området.

~~~~~~~~

05*061 • ÄSPERED

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.

Äspered ligger högt beläget med utsikt över nejden. Här finns ett öppet odlingslandskap med
inslag av lövdungar, hagmarker och stenmurar. I en betad hagmark vid Ekeslund växer rikligt
med slåttergubbe och grönvit nattviol. På ekstammarna förekommer rikligt av laven rostfläck
och i ett av bestånden finns lunglav.

~~~~~~~~
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05*062 • SPARSÖR

Klass III - högt naturvärde
Större område med lövskogar i anslutning till bebyggelse.

I omedelbar anslutning till bebyggelse sydost om Sparsör finns några lövskogar med olika
karaktär. Här finns tät blandskog, torr hedekskog och, längs ett vattendrag, fuktig lundartad
skog. Delar av området har betydelse för närrekreation.

~~~~~~~~

05*063 • GINGRI

Klass I - högsta naturvärde
Välbevarat kulturlandskap med vacker landskapsbild och historisk kontinuitet. �Artrika
lövskogar och ängsgranskogar. �Stor betydelse för friluftslivet. �Geologiskt intressanta
tappningsrännor. �Fågellokal med fågeltorn. �Slåtteräng med mycket rik flora.
�Vattendrag med forssträckor

Kring Gingri finns ett av kommunens intressantaste större kulturlandskap. Området har stora
skönhetsvärden med en tilltalande landskapsbild. Området är också geologiskt mycket
intressant. När inlandsisen drog sig tillbaka uppdämdes framför isranden en issjö kallad
Toarps issjö. Issjön avtappades senare i flera omgångar ner i nuvarande Öresjö. I samband
med avtappningarna bröt vattnet genom drumlinen och bildade djupa tappningsrännor, som
fortfarande finns kvar som övertvärande dalgångar. Flera av de gamla rännorna är idag täckta
av lövskog, medan några utnyttjas som betesmarker varvid den intressanta geologin framhävs.
De rikaste naturmiljöerna i området utgörs bland annat av lövskogar med rik lundflora, där
kanske Kröklings hage är den främsta, men det finns många fler.
På sin väg mot Öresjö bildar Viskan flera forsar och fall där bl a forsärla och strömstare
förekommer. Vattendraget i sig självt ger upphov till intressanta limniska miljöer och i dess
omgivning växer lundskogar och klibbalskog. Mölarps ö är en av Viskan omsluten holme
med öppen ängsmark och synnerligen rik flora.
Landskapet kring Gingri är av riksintresse för naturvården. Tre naturreservat finns i området:
Kröklings hage, Mölarps ö och Sparsör.

KRÖKLINGS HAGE

Naturreservatet Kröklings hage ansluter i väster till reservatet kring Mölarps ö. Det är ett
omtyckt utflyktsmål och genomkorsas av flera strövstigar.
Vid den södra entrén till reservatet möts besökaren av en öppen ängsmark. Slåtterängen
karaktäriseras av några kraftiga hasselbuskar omväxlande med öppna slåtterytor. I centrum
finns några stora stenblock. Bland växterna på ängen förekommer brudbröd, slåttergubbe,
backsmultron och stor blåklocka.
Väster om ängsmarken finns en bäckravin bevuxen med en frodig ädellövskog. Trädskiktet är
varierat med inslag av ask, alm, lind, ek, klibbal, asp och gran. Flera träd är grova och lågor
och död ved förekommer rikligt.
Området hyser en rik lav- och mossflora, vilket talar för att det varit kontinuerligt
lövskogsbevuxet sedan långt bak i historien. Även svampfloran är mycket rik med många
rödlistade arter. Den basiska marken har också gynnat många typiska lundväxter. Skogsbingel
är dominerande, men här förekommer också bl a hässlebrodd, ormbär, lundarv och blåsippa.
Bland intressanta fåglar förekommer stenknäck och mindre hackspett.
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Vid Hovalida stup rinner en liten bäck ner mellan kraftiga block och stenar, vilket skapar en
trolsk miljö. På klipporna och utmed bäcken växer flera ovanliga mossor, varav några är
rödlistade. Här förekommer bland annat skuggmossa, revlevermossa, mörk husmossa,
dunmossa och rutbålmossa. I den omgivande ängsgranskogen växer blåsippa, skogsbingel,
gullpudra och strutbräken.
Topografin i Kröklings hage är till stor del ett resultat av avtappningen av den forna
Toarpsissjön. Det framforsande vattnet har här följt svaghetszoner i berget, försvagat dessa
och skapat de rännor, klyftor och stup som nu kan ses i naturreservatet. Området visar likheter
med andra döda fall, som t ex Sveafallen vid Degerfors.

MÖLARPS Ö

Vid Mölarp finns ett av kommunens populäraste naturreservat. Mölarps ö omges på bägge
sidor av Viskan, som här är en strid ström med flera forsar. Ån omges av en lummig
lövvegetation, och vid kvarnen finns det gamla kvarnfallet kvar. Centrala delen av ön hävdas
idag som slåtteräng. Några enstaka hamlade askar ingår i miljön. På dessa växer bland annat
almlav och fällmossa. Floran är mycket rik. Vid en inventering som genomfördes 1985
räknades över 250 arter av kärlväxter på ön. Då inkluderades även den lundartade
vegetationen längs åns stränder. Bland slåtter- och betesgynnade arter kan nämnas darrgräs,
vårfingerört, klasefibbla, sommarfibbla, backtimjan, backstarr, vårstarr, låsbräken, jungfrulin,
gullviva, backskafting och backsippa. Växterna i slåtterängen bildar en vegetationstyp som
brukar benämnas örtrik ängshavretorräng och som är relativt ovanlig i länet. Ett ovanligt
inslag i floran är några exemplar av silvertistel. Den hör egentligen hemma i Alperna och har
troligen kommit hit med förorenat spannmål under kriget.
Den ogödslade kalkrika gräsmarken är också synnerligen rik på sällsynta svampar. Ett stort
antal rödlistade svamparter har noterats på Mölarps ö. Norra delen av ön utgörs av artrik
ädellövskog. I lundfloran märks bland annat storrams och skogsbingel.
Strax sydöst om ön, i anslutning till en mindre åker, finns flera fornlämningar. Särskilt att
lägga märke till är en hällkista, vanligen kallad "Kungagraven", och ett förhistoriskt gravfält
med ca 15 gravanläggningar.
Gården Mölarp är omnämnd i Skara Stifts Jordebok av år 1540. Den benämndes då Mölatorp.
Kvarnen har varit i bruk ända in på 1960-talet och har sedan renoverats. Numera förvaltas den
av Fristad Naturskyddsförening och Hembygdsförening. Kvarnen ingår som en viktig del i
den vackra miljön kring Mölarp.
Kvarnfallen och forssträckorna utmed ån utgör viktiga övervintringslokaler för strömstare.
Tillsammans med forsärlan brukar den också häcka med några par årligen. Även kungsfiskare
brukar ibland synas utmed ån. Andra fåglar som brukar noteras i anslutning till vattendraget är
knipa, storskrake och drillsnäppa. I de omgivande löv- och barrskogarna förekommer bl a
pärluggla, kattuggla och nötkråka.
Söder om slåtterängen vid Mölarp utbreder sig barrskogen och i detta område ligger den lilla
sjön Trolltjärn. Den gör skäl för namnet; en trolsk liten tjärn omgiven av gungflyn och skog.
Tjärnen har sannolikt ett intressant ursprung. Den har tolkats som ett kolkbäcken, det vill säga
en fördjupning i botten som uppstår under ett vattenfall. Hela området genomkorsas av ett
stort antal promenadstigar och är ett mycket omtyckt utflyktsmål.

SPARSÖR

Vid Viskans utlopp i Öresjö omges ån av en sumpskog med al och grönpil, mot norr
övergående i en björksumpskog. Busksnår och högörtsvegetation bidrar till att skapa miljöer
värdefulla för såväl häckande som rastande fåglar. Bland växter som förekommer utmed ån
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kan nämnas springkorn och ängsruta. Inslaget av grov grönpil är värdefullt för många
sällsynta insekter.
Vid mynningen ligger ett fågeltorn inbäddat bland träden. Utanför utbreder sig mindre
vassområden. Sparsör är en av Borås kommuns främsta fågellokaler. Under vårsträcket
samlas flockar av änder i vattnet utanför fågeltornet. Kricka, vigg, skedand, knipa, stjärtand,
snatterand, ejder, sjöorre, salskrake, grågås och bläsgås är arter som kan ses under sträcket.
Bland sällsynta observationer som gjorts vid Sparsör kan nämnas natthäger och flodsångare.
Skäggdopping häckar i vattnet utanför fågeltornet och i strandskogen häckar stjärtmes. Vissa
år har även skäggmes häckat i vassarna.

05*064 • GINGRI MADER

Klass II - mycket högt naturvärde
Uppodlade mader med öppna diken.�Viktig häcknings- och rastlokal för fågel.�Betesmark
med rik svampflora.

Utmed Viskan mellan Gingri och Finnekumlaåsen ligger Gingri mader och de s k
Sörgårdsmaderna. Dessa fuktiga åkermarker kantas av öppna diken och hålls öppna genom
maskinslåtter och bete. De utgörs av sent uppodlade åkermarker som vunnits genom
sjösänkning.
Maderna är betydelsefulla för fågellivet. Området är en viktig rastlokal för flyttfågel under
vår- och höststräcken. Bland häckfåglarna kan nämnas några av odlingslandskapets typiska
våtmarksarter som gulärla, enkelbeckasin och storspov. De stora öppna ytorna utgör även
spelplats för orre.
Centralt i området ligger den så kallade ön, en liten kulle som är en utmärkt observationsplats
för fågelskådare. På kullen finns en betad björkhage med grova björkar som utgör ett tydligt
blickfång i det öppna landskapet. Marken är i stort sett ogödslad och utöver slåttergubbe finns
en rik svampflora med flera rödlistade arter av släkterna noppingar och vaxskivlingar.

~~~~~~~~

05*065 • FINNEKUMLA

Klass II - mycket högt naturvärde
Variationsrikt odlingslandskap med lövskogar, betade grusåsar, stenmurar, odlingsrösen och
välbevarade bebyggelsemiljöer.�Lövskogar med lundflora.�Betesmarker med rik
flora.�Geologiskt intresse.

Från Rångedala till Finnekumla sträcker sig en tydligt markerad åsrygg. Med undantag för
trädgårdsodlingar och en del täktverksamhet har odlingslandskapet längs åsen i stora drag
bibehållit en ålderdomlig karaktär. Här finns flera välhävdade ek- och björkhagar, ofta
belägna på mindre grusavlagringar. I den södra delen finns en stor ekskog och en stor öppen
betesmark med utmarkskaraktär. Några av betesmarkerna hyser en fin kalkgynnad flora med
bl a brudbröd, backsippa, trollsmultron, backtimjan och rödkämpar. Även mer sällsynta arter
har noterats som t ex vårfingerört och backskafting.
Odlingsmarkerna är mycket rika på kulturhistoriska spår. Flera betesmarker hyser rikligt med
odlingsrösen, vilka kan misstänkas vara mycket gamla. Oregelbundna stenmurar löper kors
och tvärs igenom landskapet. Ett flertal fägator finns inom området. Hålvägar, fornåkrar och
fornlämningar antyder att det rör sig om en mycket gammal kulturbygd. Kring Finnekumla
by, där vägen löper fram tätt inpå husen, har bebyggelsen radbykaraktär.
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Området är av stort geologiskt intresse. Av särskild vikt är anslutningen till landskapen vid
Gingri och Marsjöarna, och det öppna odlingslandskapet som på ett tydligt sätt exponerar
åsryggar och tappningsrännor, även om tappningsrännorna inte är lika utpräglade här som vid
Gingri.

~~~~~~~~

05*067 • EKKULLA

Klass III - högt naturvärde
Lövdungar och hagmarker med betydelse för landskapsbild och biologisk variation.

Odlingslandskapet kring Ekkulla avbryts av ett antal lövbestånd. Intressantast är en fårbetad
ekhage med glest ställda grova hagmarksekar, som ligger vid vägkorsningen. Dessutom
förkommer ett gallrat ekbestånd och lövskogar med björk, asp och klibbal.

~~~~~~~~

05*069 • GRETLANDA

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Några mindre lövskogar i odlingslandskapet. Kring Ekås finns en ekskog som till stor del är
igenvuxen med gran. Öster därom ligger en betad björkskog med klena till medelgrova träd.
Söder om vägen finns en del mindre lövskogar på åkerholmar och som dungar i det öppna
landskapet.

~~~~~~~~

05*070 • TÄRBY

Klass III - högt naturvärde
Kulturhistoriskt intressant odlingslandskap med betade lövhagar och hagmarker med rik
flora.

Markerna kring Tärby kyrka utgörs av ett småkuperat och småskuret jordbrukslandskap med
åkrar, betesmarker och skogsdungar. En ovanligt stor andel betesdjur bidrar till att skapa en
öppen landskapsbild. Större delen av lövskogarna är betade vilket skänker landskapet en
karaktäristisk prägel. Området innehåller dessutom stenmurar och ett flertal fornlämningar.
Bakom kyrkan ligger två betade kullar med ett stort antal vackra järnåldersgravar. I den norra
delen finns en stor, öppen hagmark med rik flora och mycket rika förekomster av backtimjan,
sannolikt de rikaste i kommunen.
Det är en vacker, välhävdad, stenig och tuvig betesmark med enebuskar. Floran domineras av
backtimjan som växer i vackra kuddar över stenar och tuvor. Här finns också gräs/lågstarräng
och rödvenhed med bl a darrgräs och slåttergubbe. Området betas av nötdjur och häst
(nordsvensk).

~~~~~~~~
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05*073 • FRISTAD PRÄSTGÅRD - LUNDAGÅRDEN

Klass III - högt naturvärde
Område med olika lövskogstyper.

I omgivningarna kring Fristad prästgård finns en del större och mindre lövskogar. Här finns
bl a en askskog, en ekskog och en större klibbalskog utmed ett vattendrag. Den stora
ekskogen vid Lundagården har ett ganska stort inslag av gran och är i behov av
skötselåtgärder.
Från landsvägens övre delar har man vacker utsikt ned över Öresjö.

~~~~~~~~

05*074 • RÅSTORP - LÄNGJUM

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor betad ekskog.�Hagmarker med rik flora.�Slåtterkärr med kalkgynnad flora.�Vacker
landskapsbild.

Vid Ledsgården ligger en kulle med ett vackert röjt ekbestånd. Beståndet har viss
hagmarkskaraktär och är av stort värde för landskapsbilden. På kullen finns dessutom
terrasserade fornåkrar och järnåldersgravar. Ett flertal tydliga fornlämningar återfinns spridda
i det omgivande odlingslandskapet, inte sällan väl exponerade i öppna betesmarker.
Från Ledsgården och österut löper en lång och mycket välbevarad fägata.
Betesmarker av skiftande karaktär sträcker sig från ekkullen såväl söderut som norrut och
återfinns även vid Västergården och Storegården. Delar av betesmarken utgörs av björkhagar.
Såväl längst i söder som längst i norr finns betade öppna partier med ogödslad mark. Här
växer bl a kattfot, ormrot, brudbröd, darrgräs och jungfrulin.
I en åkerkant norr om Ledsgården finns en litet avsnitt med kalkfuktäng. Här förekommer den
för regionen sällsynta majvivan. Kärret har sedan lång tid stått under igenväxning, men
slåtterhävd av området har återupptagits. Slåtterkärret har en rik flora med darrgräs, tätört,
loppstarr, ormrot, knagglestarr, vildlin och ängsstarr. Bland mer anmärkningsvärda arter som
tidigare noterats kan nämnas tuvstarr, ävjebrodd och klasefibbla.
Ytterligare betade hagmarker återfinns vid Hagen, vid Råstorp och vid Storegården. Vid
Råstorp finns dessutom flera ekskogar på åkerholmar och i kanten av den öppna
odlingsmarken.

~~~~~~~~

05*076 • ÖRLANDA

Klass III - högt naturvärde
Slåtterhävdat gravfält och betesmark med backtimjan. �Ekhage och gårdsmiljöer med vacker
landskapsbild.

Bebyggelsen vid Örlanda utgörs av en radby med äldre bebyggelse. Den gamla byvägen löper
fram mellan husen, som ligger tätt tillsammans. Mellan bebyggelsen och stora vägen finns
steniga kultiverade betesmarker med ett varierat trädinslag av äldre ekar, rönnar och björkar.
Norr om byn invid vägen ligger en betad ekskog, hagmarker och ett gravfält från järnåldern
med rösen och en domarring.
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Ekhagen har stor betydelse för landskapsbilden, eftersom den ligger exponerad på en
åkerholme, med tämligen grova sparbanksekar. Alldeles invid vägen ligger gravfältet och
därjämte finns en betesmark med backtimjan och slåttergubbe.

~~~~~~~~

05*077 • UDDETORP

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap i vackert höjdläge.

Gården Uddetorp ligger i ett vackert höjdläge med utsikt över det omgivande landskapet.
Kring gården finns öppna betesmarker, hagmarker och gallrade, betade ekskogar med inslag
av grova träd. Tätt trädskikt och kultivering har tyvärr slagit ut huvuddelen av den naturliga
floran, men de lövrika hagarna har ändå stort värde för landskapsbilden och är av betydelse
för den biologiska variationen. Kring gården finns lundartade bestånd med mycket ask.
Marken är delvis källpåverkad. Blåsippa och smånunneört förekommer.
I en av hagmarkerna finns en fornlämning. Utmed vägen löper mäktiga och vällagda
stenmurar, och upp mot gården löper en allé med hamlade askar. Gården har kulturhistoriskt
värde.

~~~~~~~~

05*079 • BYMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse med dråg och kärrpartier.

Bymossen ligger strax väster om den betydligt större Lantmossen. Mossen har ett helt öppet
plan med inslag av dråg och kärrpartier i den norra delen. Mossen är dåligt undersökt men
bedöms hysa goda förutsättningar för intressant flora och fauna.

~~~~~~~~

05*080 • ANNESTORP

Klass III - högt naturvärde
Hagmark och lövskog.

Vid Annestorp finns en öppen betesmark som delvis är påverkad av gödsling. I mindre fläckar
återfinns slåttergubbe och ormrot. Norr om gården finns ett stort lövbestånd med grov björk
och inslag av asp, al och ek. Marken är delvis källpåverkad och beståndet har viss betesprägel.

~~~~~~~~

05*081 • SKRIVAREGÅRDEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Igenväxande hagmark med rik flora.�Förekomst av granspira.

Vid Skrivaregården finns några mycket intressanta hagmarker där beteshävden tyvärr upphört.
En av hagmarkerna är helt ogödslad, och hyser arter som svinrot, slåttergubbe, ormrot,



87

granspira, brudbröd och kattfot i rikliga bestånd. Marken är tuvig och ljungen sätter sin prägel
på området. I hagmarkerna förekommer också stenmurar, fägator och gamla åkermarker.
Det är av stor vikt att hävden snarast kan återupptas.

~~~~~~~~

05*082 • GUNNAGÅRDEN

Klass III - högt naturvärde
Betad ekskog och hagmark.

Vid Gunnagården finns en vacker gles, betad ekskog på en markerad ås med hällmarker
bakom gårdarna. I hagen finns ett gravfält. Strax intill ligger en obetad öppen hagmark med
slåttergubbe och grönvit nattviol. Längre norrut finns en varierad lövskog med ek, hassel,
björk, klibbal och gran. Marken är källpåverkad med högörtsvegetation av brudborste och
smörbollar. Skogen är delvis betad. Ekhagen har betydelse för landskapsbilden och hela
området bedöms hysa goda förutsättningar för fågellivet.

~~~~~~~~

05*083 • ÖDEGÄRDET

Klass II - mycket högt naturvärde
Småskaligt odlingslandskap.

Ödegärdet ligger i det vidsträckta skogslandskapet öster om sjön Säven. Kring gården öppnar
sig ett tilltalande och småskaligt odlingslandskap med välbevarade stenmurar, odlingsrösen,
jordkällare, gamla brukningsvägar och små åkerlyckor. Gamla hamlade björkar och en
ogödslad hagmark med bland annat kattfot, jungfrulin och slåttergubbe ingår också i miljön.
På gården finns ett tiotal Highland cattle som betar markerna. Även en del av skogen betas.
Utmed stranden vid Klockareviken växer rikliga bestånd av den vackert blåa klockgentianan.

~~~~~~~~

05*084 • RÖL

Klass II - mycket högt naturvärde
Alsumpskog med naturskogskaraktär.

I sluttningen ner mot Ärtingen vid Röl ligger denna alsumpskog omgiven av barrskog. Alarna
står på stora socklar och rikligt med död ved i form av granlågor, högstubbar och torrträd
förekommer. Bland intressantare arter kan nämnas gullpudra, dunmossa och skärmstarr.

~~~~~~~~
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05*085 • SVENSÅN

Klass II - mycket högt naturvärde
Vattendrag med goda reproduktionsmöjligheter för öring.

Svensån rinner i sitt övre lopp genom skogs- och odlingsbygder. Den mynnar så småningom i
Munkån vid Fristad. I de övre opåverkade delarna finns goda lek- och uppväxtlokaler för
öring.

~~~~~~~~

05*087 • TORBJÖRNTORP

Klass II - mycket högt naturvärde
�Sumpskog med intressant mossflora

Sluttningarna ner mot Ärtingen domineras av gransumpskogar. Ytligt näringsrikt grundvatten
pressar fram på flera ställen och ger upphov till intressant flora. Strax väster om Långsvedjan
finns ett avsnitt med gransumpskog. Bland intressantare arter kan nämnas dunmossa och
skuggmossa.

~~~~~~~~

05*088 • KROKEN

Klass III - högt naturvärde
Torpställe med ängsmarker och ädellövträd.

Kroken är ett äldre torpställe helt omgivet av barrskog. Byggnaderna är väl underhållna och
markerna kring torpet hålls öppna. I anslutning till bebyggelsen finns en del ädellövträd med
spår av hamling.

~~~~~~~~

06*002 • MARSJÖARNA

Klass I - högsta naturvärde.
Fågelsjö med omgivande strandängar och sumpskogar.

Varnumsjöarna bildar ett pärlband av små sjöar längs Viskans övre lopp. Av sjöarna är det
endast de två västligaste, Marsjöarna, som ligger i Borås kommun. De sammanbinds av en
grävd kanal. Sjöarna är näringsrika och stränderna är rikligt bevuxna med vass och starrarter.
Bland mer anmärkningsvärda vattenväxter kan nämnas vattenaloe och blomvass.
Marsjöarna med omgivande betade strandängar, vassar och strandskogar är Borås kommuns
finaste fågelsjö. Den nyligen restaurerade strandängen nordväst om västra Marsjön tillhör
länets största betade strandängar. Stora ytor utgörs av lågvuxen gräs-lågstarräng med hirsstarr.
Längre ut vidtar en mer högvuxen högstarräng.
Sjöarna är utmärkta rastlokaler för änder och svanar. Till de årligt häckande fågelarterna hör
knölsvan, skäggdopping, sothöna, skrattmås, enkelbeckasin och gulärla. Den sistnämnda är
beroende av betade strand- och fuktängar. Den häckar med 2-3 par på vardera av de betade
strandängarna norr och söder om västra Marsjön. I omgivande vassar, sumpskogar och
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kulturmarker förekommer bland annat sävsångare, rörsångare, buskskvätta, törnskata och
stjärtmes.
Runt sjöarna finns fritidsbebyggelse och fuktiga sumpskogar som vuxit upp på gammal
sjöbotten som vunnits genom sjösänkning. Många av sumpskogarna översvämmas under vår
och höst. Sumpskogarna är biologiskt intressanta. Förutom ett rikt fågelliv återfinns här en
intressant flora med bl a många olika pyrolaarter, inklusive ögonpyrola. Andra arter av
intresse är smalfräken, mossviol, ormbär, ängsruta, korallrot och spindelblomster. Öster om
Marsjöarna finns en ängsgranskog med mycket rik svampflora och inslag av flera rödlistade
arter.

~~~~~~~~

06*003 • RÅNGEDALAÅN

Klass II - mycket högt naturvärde
Meandrande vattendrag omgivet av gråalskog och fuktängar.�Reproduktionslokal för öring.

Rångedalaån flyter fram med ett meandrande lopp intill riksväg 40. Ån omges av igenväxande
fuktängar och sumpskog med gråal, klibbal, knäckepil, björk och hägg. De fuktiga
översvämningsmarkerna utmed ån har betydelse för fågellivet och hyser sannolikt ett
intressant insektsliv. Markerna har också betydelse för grod- och kräldjur.
På fuktängarna dominerar högörtsvegetation med arter som älggräs, fackelblomster, strätta,
smörbollar och åkertistel. I diken förekommer grodmöja och i torrare åkerkanter växer
rödklint. I strandskogen växer gräset lundelm.
Bland häckande fågelarter kan nämnas buskskvätta och kärrsångare. Gräshoppssångare har
noterats vissa år. Gulärla förekommer vid Rångedala, på ett område med fuktängar som ännu
hålls öppna genom maskinslåtter.
Vattenkvaliteten i vattnet är god. Bottnarna är steniga och grusiga och långa sträckor har goda
förutsättningar för reproduktion av bl a öring.

~~~~~~~~

06*004 • ALGUTSTORP

Klass II - mycket högt naturvärde
Artrik lövskog med lundflora och sällsynta kryptogamer.�Ängsgranskog med rik flora.

Vid Algutstorp finns en stor lövskog med varierande karaktär. Lövskogen har vuxit upp på
gamla ängs- och kulturmarker och i västra delen återfinns ett system av vällagda stenmurar
och fägator. Här finns också en öppen ängsmark med gamla hamlade askar som hyser en
intressant lavflora med bl a skinnlav, lunglav och lönnlav. Skogen är i övrigt variationsrik
med små källpåverkade kärr och sumpskogar omväxlande med torrare skogsbestånd. Grova
aspar, ek, rönn och hassel omväxlar med fuktig björksumpskog och alsumpskog. Lågor och
boträd förekommer allmänt. Lundflora med ormbär och kransrams finns också. Bland
mossorna förekommer signalarterna stubbsidenmossa, trubbfjädermossa och trädporella. I
öppna gläntor återfinns ännu rester av gammal ängsflora med rödklint och ängshavre.
En kraftledning skär genom området. Utmed bäcken norr om kraftledningen växer ett fint
alkärr där träden står på stora socklar. Alsumpskogen övergår norrut i en högstammig
ängsgranskog med mycket hassel och inslag av grova tallar. Fältskiktet domineras av utbredda
mattor av skogsbingel. I floran förekommer i övrigt blåsippa, lundelm, trolldruva och
gulsippa. Bäcken har ett slingrande lopp och den omgivande marken översvämmas bitvis. I
bäckkanten växer rutlungmossa.
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I söder ligger en hembygdsgård. Omgivningen är idyllisk med gammal bebyggelse,
gräsmattor och små åkerholmar med ek och hassel.

~~~~~~~~

06*005 • LINDÄNGEN

Klass III - högt naturvärde
Faunalokal.

Några små bestånd med triviallövskog i anslutning till Vägverkets lokaler.

~~~~~~~~

06*006 • BYTORP

Klass III - högt naturvärde
Stor lövskog.

Relativt stort lövskogsområde som är präglat av skogsbruk. Skogen saknar inslag av äldre träd
och domineras av ung al och björk. Ormbär och skogsbingel påträffas sparsamt. Delar av
skogen betas, vilket skapar en intressant variation. Vid gården Bytorp finns en ekhage med
grova ekar. Här växer även brudbröd.

~~~~~~~~

06*007 • CHARLOTTENDAL

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Vid Charlottendal växer en ganska grov högstammig alsumpskog med enstaka granar och
döda träd. Beståndet är gallrat. I väster består skogen av medelgrova och yngre träd. I
fältskiktet finns högörtäng med älgört, humle, majbräken och smörbollar. Rödvingetrast
häckar troligen i området.

~~~~~~~~

06*008 • VEVELHULT OCH HOLMEN

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Kring gården Vevelhult finns stora alsumpskogar som vuxit upp på gamla fuktiga åker- och
ängsmarker. Huvudsakligen är bestånden unga och saknar ännu större biologiska kvaliteter.
Längst i norr finns dock en högstammig alsumpskog med naturskogsprägel.
Nordväst om vägen till gården Holmen finns en hagmark med grova ekar och inslag av gran
och hasselbuketter. På östra sidan finns en blandlövskog med ask, al och asp. Nära gården
växer en allé med lind och ask. På en hamlad lind växer silverlav.

~~~~~~~~
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06*009 • SALÄNG

Klass III - högt naturvärde
Betad lövskog.

Runt gården Saläng finns betade lövdungar med enstaka grova träd. Trädskiktet domineras av
ung och medelgrov björk, men här finns också mycket asp och en del gran. På marken ligger
enstaka kullfallna träd. Fältskiktet består av en välbetad friskäng med rödsvingel, kruståtel
och stenmåra.

~~~~~~~~

06*010 • INTAKAN

Klass III - högt naturvärde
Alsumpskog med varierad flora.�Allé med rödlistade lavar.

Vid Intakan finns en ung och medelgrov alsumpskog med stort björkinslag. Skogen är gallrad
och har litet inslag av död ved. I buskskiktet växer sly och gran. Fältskiktet domineras av
högörtsäng med hallon och älgört, men här finns också humleblomster, blekstarr, skogsfräken,
majbräken, slidstarr, strätta, kärrtistel, tuvtåtel, vattenmåra och lundelm. Marken är rik på
stenar och block.
Vid gården Björkängen växer ädellövträd i betesmarker och utmed vägen. Här finns en allé av
tuktade lönnar och askar med rik och ymnig lavflora. Där noterades de sällsynta arterna kupig
skrynkellav och Candelariella efflorescens.

~~~~~~~~

06*011 • GRAVRYD

Klass II - mycket högt naturvärde
Stort lövskogsområde.�Ädellövskog med lundflora och sällsynta kryptogamer.

I sluttningarna ner mot Gravryd dominerar vidsträckta lövskogar. I norra delen finns en stor
lövskog med medelgrova ekar, björk, asp och hassel. Längst i öster dominerar ett hedartat
fältskikt bestående av bl a rödven och skogskovall. Längre åt väster växer en rikare flora med
blåsippa, skogsnäva, skogsbingel och grönvit nattviol.
I ett fuktigare parti finns en gallrad alsumpskog med medelgrova och enstaka kullfallna,
multnande träd. Genom alsumpskogen rinner en liten bäck. Fältskiktet består här av
skogsfräken, kärrfibbla, mannagräs, älgört, skogssäv, smörbollar och tandrot. Längre ner i
sluttningen övergår skogen till blandlövskog med ek, ask, asp och hassel.
Det intressanta skogsbeståndet växer i sluttningarna öster om plantskolan. Det är en
blandlövskog med ek, ask, asp, björk, al och gran. Här finns aspar, grova ekar och döda
kullfallna träd och på sina håll rikligt med hasselbuskar. I sydänden är fältskiktet av hedtyp
med arter som kruståtel, liljekonvalj och rödven. I den branta mull- och blockrika terrängen
längre norrut övergår vegetationen i en mer näringsgynnad örttyp med blåsippa, skogsbingel,
skogsnäva, olvon, ormbär, smörbollar och mindre vanliga arter som tandrot, nordlundarv,
trolldruva, kransrams och storrams.
Skogen har fått utvecklats fritt och har antagit naturskogskaraktär med god blandning av arter
och åldrar och med många döda och kullfallna träd. I de gamla asparna vittnar uthackade
bohål om att skogen är populär hos hålbyggande fåglar. Det rinner flera bäckar genom
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skogen. På träden växer en rik kryptogamflora med bl a havstulpanlav, korallblylav, traslav,
grynig filtlav, barkkornlav, jaguarfläck, Biatora sphaeroides och Lauderlindsaya acroglypta.

~~~~~~~~

06*012 • FALSKOG NEDERGÅRDEN
Klass III - högt naturvärde
Källkärr i skogsmark.

Utmed en liten bäck på ett stort hygge har en liten träddunge kvarlämnats. I dungen finns
några stora myrstackar. Marken kring bäcken är påverkad av framträngande grundvatten och
omges av små kärr. Kärren är huvudsakligen av vitmossetyp, men här finns också ett mer
utpräglat källkärr med bl a fetbålmossa och skogsbräsma.
Området visar också på hur mikroreservat kan ha betydelse för biologisk mångfald i samband
med avverkning. I dungen noterades bland annat gärdsmyg och större hackspett vid besöket.
Tyvärr har man i samband med avverkningen delvis kört sönder marken i omgivningen. En
del bråte och hyggesavfall har också hamnat i kärren.

~~~~~~~~

06*013 • TARYD

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap med hagmarker.

Vid Taryd finns ett odlingslandskap med inslag av stora lövskogar med ek, björk och klibbal.
Bestånden har vuxit upp på gammal åker och ängsmark. I vissa delar förekommer bete, vilket
skapar en värdefull variation.
Söder om vägen vid Mont Blanc’s mekaniska industri i Taryd finns en delvis röjd och gallrad
ekskog på en liten ås. Rostfläck växer på ekstammarna och i floran märks bland annat tibast.
Väster om åsen ligger en björksumpskog utmed ett dike. Vid Smedsgården och Kronogården
finns betade hagmarker som delvis är ogödslade. Här växer bland annat slåttergubbe, nattviol,
svinrot och backtimjan. I en av hagmarkerna har hävden upphört. Det är angeläget att den
återupptas för att naturvärdena skall bestå.

~~~~~~~~

06*015 • LERMAD

Klass III - högt naturvärde
Hagmarker med inslag av ogödslad flora.

Nordväst om Äspered ligger en del hus och mindre gårdar i ett landskap som i övrigt
domineras av barrskog. På båda sidor om vägen vid Lermad finns några flackt liggande öppna
betesmarker. Den västra delen är ogödslad och utgörs av enbuskar och ljungrik gräshed.
Slåttergubbe förekommer. Övriga betesmarker är gödslade men har viss betydelse för
landskapsbilden.

~~~~~~~~
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06*016 • LILL-ÄSPERED

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Vid Lill-Äspered finns en del lövdungar och igenväxande hagmarker med ek och björk.
Buskskiktet består av en och hassel.

~~~~~~~~

06*017 • KOBACKA

Klass II - mycket högt naturvärde
Ekhage med grova sparbanksekar.

Kobacka ligger i utkanten av samhället Äspered. I sluttningarna nedanför gården finns betade
ekhagar med glest ställda sparbanksekar. De glest ställda, grova ekarna har stort biologiskt
värde även om riktiga jätteekar saknas. Stengärdesgårdar och odlingsrösen ingår i
betesmarkerna, som är estetiskt tilltalande. Dock är floran delvis trivialiserad av
kvävegödsling.
Vid gården finns flera stora askar som bär spår av hamling. Väster om ekhagen finns en betad
sumpskog med björk och al.

~~~~~~~~

06*018 • ÄSPERED

Klass II - mycket högt naturvärde
Betade ekkullar med stor betydelse för landskapsbilden.�Betydelse för friluftslivet -
strövområde.

Öster om Äspered är landskapet öppet med omväxlande åkrar och betesmarker.
Karaktäristiska inslag i landskapsbilden är två ekhagar som ligger på hällmarkskullar. Marken
är delvis gödselpåverkad, men här återfinns också mer ogödslade partier med bl a bockrot och
rödklint.
Ekkullarna, med sina krumma, vidkroniga träd och inslag av enbuskar, har sannolikt utnyttjats
som betesmarker sedan lång tid tillbaka. De utgör goda exempel på hur forna betesmarker kan
ha gestaltat sig på många håll i dessa bygder.
Stengärdesgårdar och odlingsrösen förkommer i anslutning till betesmarkerna. På den norra
kullen finns dessutom en fornlämning.
Den södra kullen ligger invid Gullestorpsjön i anslutning till en fotbollsplan och motionsspår.
Sjön omges av vass, strandskog och en smal strandängsbård. Norr om sjön utbreder sig
vidsträckta högörtsfuktängar.
Högörtsfuktängarna är viktiga provianteringslokaler för många fåglar. Dessutom är de viktiga
för fjärilar och andra insekter. Vid besök i området noterades bland annat sorgmantel.
Grönsiska, buskskvätta, ladusvala och hussvala syntes på högörtsfuktängarna. Trädpiplärka,
trädkrypare och större hackspett häckar i ekhagen.

~~~~~~~~
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06*019 • LÖVASKOG

Klass III - högt naturvärde
Stort lövskogsområde.

Vid Lövaskog finns ett stort lövskogsområde som består av sedan länge igenvuxna åker- och
betesmarker. Skogstyperna varierar mellan torrare hedekskogar och fuktigare al- och
björksumpskogar. Intressantare inslag utgörs bland annat av en allé med hamlade askar vid
Bosgården och en betad ekhage med vidkroniga ekar vid Lövkulla.

~~~~~~~~

06*020 • ÄSPEREDS MOSSE OCH LÖVASKOGS MOSSE

Klass II - mycket högt naturvärde
Dikade mossar med intressant fågelliv.

Äspereds mosse är i hög grad påverkad av dikning och torvtäkt. Delar av den forna mossen
har vuxit igen med lövsumpskog. Det hindrar inte att relativt stora öppna ytor ännu finns kvar,
vilket fortfarande gör området intressant för våtmarksberoende fåglar. Den centralt belägna
Lövaskogsjön gör också området attraktivt för många fågelarter.
Söder om Äspereds mosse ligger Lövaskogs mosse. Mossen har kvar ett stort öppet
mosseplan och kantas av fuktiga lövskogar. På mossarna förekommer bland annat storspov,
grönbena, ängspiplärka, gulärla, knipa, orre och trana.

~~~~~~~~

06*021 • GULLESTORP

Klass III - högt naturvärde
Varierade lövskogar och betesmarker.

I sluttningarna ner mot sjön Tolken vid Gullestorp ligger ett stort lövskogsområde med
skiftande karaktär. Närmast sjön växer björkskog, som lite längre upp övergår i en bokskog.
Längst i väster finns en kulle bevuxen med betad ekskog med öppna gläntor, småbranter och
hässlen. På kullens topp finns ett litet parti med ljunghed. Bland växterna förekommer
skogsbingel och stor blåklocka.
Strax intill vägen vid Gullestorp växer en stor ek och vid hembygdsgården växer en grov
hamlad ask. Utmed sjön finns betesmarker med enstaka träd och buskar.

~~~~~~~~

06*022 • SUNDHOLMEN

Klass I - högsta naturvärde
Slottsruin vackert belägen på en ö.�Lokal för fladdermöss.�Stor betydelse för friluftsliv.

Sundholmens slottsruin ligger vackert på en liten ö i sjön Tolken. Slottet är ett Brahegods,
sannolikt uppfört under äldre Vasatid. Idag omges slottet av fårbetade marker med inslag av
askar. I strandkanten växer klibbal.
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Gräsmarkerna runt slottet är delvis påverkade av kultivering, men här återfinns ändå en del
intressant växtlighet, varav en del sannolikt är införda arter. Här förkommer bland annat
gullviva, kungsljus, mörkt kungsljus, rödblära, skelört och rockentrav.
Slottsruinen bebos numera inte längre av människor, däremot av en koloni med backsvalor
och flera olika arter av fladdermöss. Här förekommer bl a dvärgfladdermus, långörad
fladdermus och vattenfladdermus.
Ön med slottsruinen är naturreservat och sommartid ett omtyckt utflyktsmål. Slottet kan nås
via båt från barnkolonin.

~~~~~~~~

06*023 • TOLKEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor insjö.

Tolken är den största sjö som åtminstone delvis är belägen i Borås kommun. Sjön är oligotrof
och har ett största djup på 27 meter. Utmed den västra stranden, som är belägen i kommunen,
kantas sjön av brant sluttande odlingsmarker och lövskogar.
Sjön är tämligen artrik med inslag av en del sällsynta fåglar. Bland häckande arter kan
nämnas strandskata, flera par skäggdopping och sannolikt ett par av storlom. Sjön har också
en artrik fiskfauna med drygt 12 arter. Bland mindre allmänna arter kan nämnas gös, lake, sik,
siklöja och öring.

~~~~~~~~

06*024 • NABBEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor bokskog.

Nabben är en udde i södra delen av sjön Tolken. På udden finns fritidsbebyggelse, skog och
odlingsmarker. Vid Askanäs växer en större sammanhängande bokskog med medelgrov till
grov bok. Längre åt väster finns mindre bokbestånd insprängda i granskog.
Mindre flugsnappare har observerats i bokskogen vid Askanäs.

~~~~~~~~

06*026 • TOLKENS VÄSTSIDA

Klass II - mycket högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap. Stor bokskog med ovanliga arter. Populärt friluftsområde.

Utmed Tolkens västsida finns ett öppet odlingslandskap som sluttar tämligen brant ner mot
sjön. Öppna åkrar omväxlar med stora sammanhängande lövskogsbestånd med inslag av
bokskogar. Landskapet har stora skönhetsvärden och många av lövskogarna hyser en rik flora
och fauna. Det biologiskt mest intressanta området utgörs av naturreservatet vid Hägnagärde,
men även längre norrut återfinns artrika lövskogar med höga naturvärden och inslag av
intressanta arter. Lövskogarna ingår naturligt i en mosaik av öppna odlingsmarker som
medger vackra utsikter ner över sjön.
Vid Hägnagärde finns ett större bokbestånd som är naturreservat. Området är en av
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kommunens finaste lövskogar med gamla och grova bokar. Här finns en rik fauna och flora
med många sällsynta arter. Sannolikt har området lång kontinuitet som lövskog och kan ses
som ett gott exempel på en naturtyp som en gång varit mycket vanligare i denna landsände.
Vid reservatet ligger en badplats. Invid badplatsen växer en gles ekskog med grova ekar. I
reservatet finns också en fin slåtteräng med ogödslad flora och rika bestånd av slåttergubbe.
Bland kärlväxtfloran i skogsmiljöerna kan nämnas arter som tandrot, kransrams och
strutbräken.
Bland lavarna förekommer ett stort antal arter varav flera är rödlistade. På gamla, grova bokar
växer bl a bokvårtlav, en art som endast förekommer i gamla bokbestånd. En annan rödlistad
lav som växer på bokarna är grynig lönnlav och på några hamlade askar ner mot sjön växer
ytterligare några. Alla dessa arter är skorplavar som är svåra att få syn på, men här
förekommer även större och mer iögonfallande arter som korallblylav, bårdlav och lunglav.
Svampfloran i området är rik. Sällsynta arter förekommer i såväl skogsmiljöerna som den
öppna ängsmarken.

~~~~~~~~

06*029 • SKOGSSLÄTT

Klass III - högt naturvärde
Aspskog med grova träd.

Igenväxande betesmark med asp och gran. Grova aspar förekommer allmänt. En del träd har
bohål.

~~~~~~~~

06*032 • KLÄMMESTORP

Klass III - högt naturvärde
Rasbrant med lövnaturskog.

I sluttningen ner mot Rångedalaån finns en rasbrant med en relativt orörd lövskog. Terrängen
är bitvis storblockig och svårforcerad. Asp dominerar och i fuktiga lägre partier förekommer
klibbal, glasbjörk och gråal. Död ved finns rikligt i form av lövlågor med olika ålder. Flera av
de äldre grova asparna har bohål. Bland intressantare arter kan nämnas blåsippa, korallblylav
och grynig filtlav.

~~~~~~~~

07*001 • SKÄRESJÖN OCH HEMSJÖN

Klass III - högt naturvärde
Oligotrofa sjöar med storlom.

Skäresjön och Hemsjön är två oligotrofa sjöar som ligger i skogsterrängen sydväst om Borås
motorcentrum. Sjöarna omges av barrskog med inslag av mindre odlingsmarker. Sjöarna är
påverkade av en äldre sjösänkning, vilket skapat förutsättningar för en smal lövskogsbård i
strandkanten. I övrigt består växtligheten runt sjöarna av vass, säv, starr, notblomster och
näckrosor.
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I sjöarnas fiskfauna förekommer ett begränsat antal av de vanligaste arterna, som abborre,
gädda, ål, sutare, braxen, mört och id. I Skäresjön brukar årligen häcka ett par av storlom.
Tyvärr störs ofta häckningarna av ett intensivt båtliv.

~~~~~~~~

07*002 • LILLA NÄS

Klass III - högt naturvärde
Litet odlingslandskap med tätört och ormrot.

Lilla Näs ligger invid Hemsjöns södra strand. Kring husen finns ännu en del öppna marker i
det i övrigt barrskogsdominerade landskapet. Tätört och ormrot är arter som kan påträffas.

~~~~~~~~

07*003 • NÄS

Klass III - högt naturvärde
Vackert sjönära odlingslandskap med artrikt lövbestånd.

Näs ligger vackert vid Hemsjöns östra strand. Runt gårdarna ligger svagt kuperade åkrar och
betesvallar. Landskapet är av visst geologiskt intresse. Det utgörs av en glacifluvial avlagring
med formen av en svagt välvd, idag uppodlad, rygg med enstaka mindre kullar och åsar.
På en markerad åsrygg växer ett lövbestånd med inslag av gamla, grova ekar. Bok och lind
förekommer också tillsammans med bl a asp och björk. I fältskiktet förekommer liljekonvalj,
hagfibbla och stor blåklocka. I ljusare partier växer slåttergubbe, svinrot och slåtterfibbla.
Lövskogen hyser ett rikt fågelliv. Stenknäck förekommer årsvisst. Bland mer spektakulära
noteringar kan nämnas ortolansparv, som tillfälligt sågs år 1994.

~~~~~~~~

07*004 • BÄCKABO

Klass III - högt naturvärde
Omväxlande skogslandskap med våtmarker och sumpskog.

I skogsterrängen söder om Hemsjön finns ett komplex med små myrar, några skogstjärnar och
sumpskog. En del äldre skog förekommer. Utmed Vathultsbäcken finns miljöer som är
gynnsamma för skogslandskapets fåglar. Här förekommer bland annat tofsmes, mindre
hackspett och järpe. Även forsärla har noterats.

~~~~~~~~

07*007 • ÅLKISTEMOSSEN M FL

Klass III - högt naturvärde
Mosaik av små mossar och skog.

I skogsterrängen mellan Hemsjön och Pålsbosjö finns en grupp av små mossar omgivna av
sumpskogar. Öster om skogsområdet ligger två mindre sjöar, Pålsbotjärn och Pålsbosjö. I den
senare brukar årligen göras observationer av storlom, men någon häckning har inte kunnat
konstateras. Vid den västra stranden av sjön växer lunglav på asp.
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~~~~~~~~

07*008 • STOREMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse med vattendrag.

Storemossen ligger i kommunens västra delar, med stor andel skog och våtmarker. Mossen är
nästan helt kal med undantag för en gles kantskog. Utmed mossens södra kant rinner ett
mindre vattendrag.

~~~~~~~~

07*010 • ÄLINGABÄCKEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Myrmosaik med våtmarker och sumpskog.

Älingabäcken rinner genom skogsterrängen väster om Gräslid. Utmed bäcken finns en fuktig
laggzon med kärrpartier och blåtåtel. I omgivningarna finns små öppna mossar, kärr,
sumpskog och tallbevuxen torvmark. Mossen är hydrologiskt tämligen opåverkad och utgör
ett representativt exempel på en typ av myrkomplex som är vanlig i Sydvästsveriges
sprickdalslandskap. Bland växterna finns typiska västliga inslag som klockljung och hedsäv.
Dessutom förekommer brunag, vilken är mindre allmän. Inom området förekommer
tjäderspel.

~~~~~~~~

07*011 • HÅMOSSEN

Klass I - högsta naturvärde
Stor öppen mosse med intressant fågelliv.�Opåverkat våtmarkskomplex.

Håmossen är en av flera våtmarker inom den nederbördsrika höjdplatån i kommunens västra
delar. Det öppna mosseplanet sluttar kraftigt åt öster och nordöst. Mossen är endast bevuxen
med enstaka martallar. Vinkelrätt mot mossens välvning löper fuktiga dråg, höljor och
strängstrukturer. Mot väster övergår mossen i ett av hällmarker söndersplittrat komplex av
mosseytor, kärr, fukthedar och sumpskog.
Hela våtmarken är hydrologiskt tämligen opåverkad. Vegetationen är av västlig typ med
klockljung, pors och hedsäv. I höljorna växer vitag och brunag. Fågellivet är rikt. Här
förekommer bland annat orre, tofsvipa och ljungpipare.

~~~~~~~~
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07*012 • HJORTS MOSSE

Klass II - mycket högt naturvärde
Öppen mosse.

Hjorts mosse kan i hög grad beskrivas som en mindre kopia av den intilliggande Håmossen.
Det öppna trädfria mosseplanet sluttar mot öster. Vinkelrätt mot sluttningen går bågformiga
strängstrukturer med blöta höljor.

~~~~~~~~

07*014 • GÖTEBACKA

Klass II - mycket högt naturvärde
Småskaligt odlingslandskap med rik flora och fauna.�Ravin med gammal granskog.

Omkring Mölnesjön växer gammal barrskog som helt omger sjön och ger en känsla av
vildmark. Av särskilt intresse är en brant bäckravin som löper från sjöns utlopp och österut.
Bäcken kantas av branta klippor och fuktiga stenblock längs ravinen, som är bevuxen med en
högvuxen gles granskog med mossiga stubbar och stenar. Kambräken växer på flera ställen.
Öster om ravinen öppnar sig ett gammalt kulturlandskap med stenmurar, lövdungar och gamla
körvägar. Lövdungar och hamlade askar och lindar förekommer på flera ställen. Miljön är
tilltalande och ett omtyckt utflyktsmål och strövområde.
Skogsmarkerna kring Mölnesjön och kulturlandskapet vid Götebacka har inte bara estetiska
värden. Det varierade landskapet är värdefullt för såväl djur som växter. Inom området
förekommer bland annat en mycket intressant svampflora med flera sällsynta arter i både löv-
och barrskog. Bronssopp, gulnande spindling och violfotskremla är några exempel på
rödlistade svampar som förekommer.
Inom området finns många gamla hamlade träd och intressanta lövbestånd med ek, ask och
lind. Här påträffas lavar och mossor som är s k signalarter. Som exempel kan nämnas
fällmossa, trädporella, lunglav, grynig filtlav och kupig skrynkellav. Det variationsrika
området hyser också goda förutsättningar för fågellivet. Här finns många aspar och ihåliga
träd som kan utgöra häckningsplatser. De öppna markerna är betydelsefulla för födosök.
Ormvråk och kattuggla häckar i området, men i övrigt är fågelfaunan dåligt känd.

~~~~~~~~

07*015 • VIAREDSJÖN

Klass III - högt naturvärde
Kraftig bergbrant.�Intressant svampflora.

Vid Viaredssjöns nordvästra ände finns en kraftig bergbrant ovanför järnvägen. I en blockig
sluttning med inslag av hassel förekommer en del ovanligare svampar som t ex purpurbrun
spindling och gråkremling. Något längre väster ut ligger en kraftig talusbrant.

~~~~~~~~
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07*018 • VIKEN

Klass III - högt naturvärde
Rest av odlingslandskap.

Bebyggelsen utmed norra stranden av Viaredssjön utgörs i huvudsak av villor och
fritidsbebyggelse. På den lilla halvön vid Viken finns rester av ett äldre odlingslandskap. De
öppna markerna har betydelse för landskapsbilden och ner mot sjön finns några igenvuxna
björkhagar med inslag av ek. Runt huset står en del grova lövträd.

~~~~~~~~

07*019 • SANDARED

Klass III - högt naturvärde
Lövskog med betydelse för närrekreation.

I anslutning till bebyggelse invid Viaredssjöns norra strand ligger detta lilla lövbestånd. Det är
en f d björkskog som gallrats kraftigt och där det nu sker en kraftig föryngring av bok.
Beståndet kan på lång sikt utvecklas till en fin bokskog i närmiljö. En strövstig går genom
området.

~~~~~~~~

07*020 • SANDAREDSÅN

Klass III - högt naturvärde
Meandrande och strömmande vattendrag.�Lokal för forsärla.�Betydelse för närrekreation.

Vid Sandaredsåns utlopp i Viaredssjön slingrar sig vattendraget fram i vida meanderbågar.
Stränderna utgörs av höga strandbrinkar bevuxna med knotiga alrötter. I omgivningen finns
en gallrad och strövvänlig alsumpskog med inslag av hägg, rönn och lönn. Flera strövstigar
löper genom området. Fältskiktet är högvuxet med skogssallat, strätta, lundelm och
blekbalsamin. Av mer ovanliga arter kan nämnas förekomst av vitfryle.
Skogen hyser ett rikt fågelliv och utmed det strömmande vattnet förekommer forsärla.
Längre uppströms rinner bäcken fram i en smalare bäckravin kantad av björk och granskogar.
Vattnet är strömmande med små forsar och bottnen är grusig och sandig.

~~~~~~~~

07*021 • VIAREDSSJÖN

Klass II - mycket högt naturvärde
Sprickdalssjö med storlom och skäggdopping samt tämligen rik fiskfauna.

Viaredssjön är en långsmal sjö i kommunens västra del. Det är en typisk oligotrof
sprickdalssjö och den kantas på flera ställen av branta berg. Utmed norra delen ligger
bebyggelse och vägar. Längs den södra stranden finns barr- och lövskogar och en del
bebyggelse.
Vegetationen är sparsam och består av vass, säv, sjöfräken och näckros. I sjön förekommer ett
tiotal fiskarter; bl a gös, sik, siklöja och eventuellt öring. Bland häckande fåglar kan nämnas
skäggdopping och storlom. Fiskande smålom syns ibland i sjön.

~~~~~~~~
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07*022 • ARÅS

Klass II - mycket högt naturvärde
Lövskogsrikt småskaligt odlingslandskap.�Hamlade askar med rik epifytflora.

Vid Arås i sluttningarna ner mot Viaredssjön finns ett vackert odlingslandskap med öppna
betade åkermarker, stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar, lövdungar och grova ädellövträd. Ett
stort antal hamlade askar, varav en del ingår en allé, sätter sin prägel på landskapet. På de
hamlade träden växer rikligt med lunglav och fällmossa. I sluttningarna ner mot sjön finns en
betad ekskog, även den med förekomst av lunglav.

~~~~~~~~

07*023 • LUND

Klass III - högt naturvärde
Lövskogar med inslag av ädellövträd.

Villa- och sommarstugeområdet utmed sydvästra stranden av Viaredssjön är rikt på lövträd
och här finns även några sammanhängande bestånd. De västra delarna består av blandskogar
med ek, björk och klibbal utmed några små bäckar. En del ihåliga torrträd förekommer. I de
östra delarna finns större inslag av ädellövträd, varav en del är inplanterade parkträd. Här
växer bland annat lind, bok, blodbok, poppel och ask.

~~~~~~~~

07*024 • VIAREDS FLYGPLATS

Klass II - mycket högt naturvärde
Fågellokal.

Vid Viareds gamla flygplats finns en stor gräsbevuxen yta som hålls öppen som
landningsbana. Det hedartade området är en gynnsam födosökslokal för många fågelarter som
stannar till här och provianterar under höst- och vårsträcket. Området utnyttjas också som
häcklokal av bl a ljungpipare, enkelbeckasin och tofsvipa.
I sluttningarna ner mot riksväg 40 växer en del grova ekar och bokar.
Området är beläget på den så kallade Viaredsdrumlinen. Det är en av de största drumlinerna i
kommunen. Den är dock inte så tydlig, då den är relativt flack. Landskapet har dessutom i hög
grad tagits i anspråk av exploateringsintressen.

~~~~~~~~

07*026 • RYSSNÄSSTUGAN

Klass III - högt naturvärde
Litet kulturlandskap av betydelse för närrekreation.

Ryssnässtugan ligger i utkanten av Viareds industriområde. Det är en hembygdsgård som
drivs i regi av Viareds natur- och hembygdsförening. I omgivningarna återfinns en liten rest
av ett äldre kulturlandskap, med öppna åkermarker och stenmurar, såsom det en gång kunde
ha gestaltat sig på Viaredsdrumlinen. Runt stugan växer hamlade askar och lindar. Längre ner
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utmed vägen står en ekdunge invid vägen. Här förekommer bland annat myskmadra. Invid
vägen står också en gammal sälg med mycket stor omkrets.

~~~~~~~~

07*030 • RÄVESKÄLLA

Klass III - högt naturvärde
Lövskog i villaområde.�Hamlade askar med lunglav.

Vid Räveskälla finns ett större lövbestånd som splittrats av bebyggelse. Kring
församlingshemmet växer en ängsekskog med högvuxna träd. Utmed en bäckravin i norr
förekommer alsumpskog. Ädla lövträd som lind, alm, ask och hassel förekommer.
Utmed vägen mot Öndered står en allé med askar, lönn, alm och rönn. Träden bär spår av
hamling och är bevuxna med bl a lunglav, fällmossa och trädporella.

~~~~~~~~

07*031 • APLAGÅRDEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Öppen hagmark med ogödslad mark och rödlistade svampar.�Gammal lokal för
flodpärlmussla.

I sluttningen ner mot Sandaredsån finns en öppen hagmark med enstaka granar och enbuskar.
Marken är ogödslad och vegetationstypen är en välutvecklad rödvenhed som i skogskanten
övergår i stagghed. Slåttergubbe är vanlig i hela betesmarken. Dessutom förekommer svinrot
och grönvit nattviol.
Den torra ogödslade marken är gynnsam för svampfloran. I betesmarken förekommer flera
sällsynta arter, som till exempel lila vaxskivling, lutvaxskivling och stornopping.
Betesmarken har varit obetad under de senaste åren. För att områdets biologiska värden skall
bestå är det av stor vikt att beteshävden återupptas.
Söder om betesmarken finns en varierad blädad granskog utmed bäcken. Här växer
stjärnfjällskivling.
I Sandaredsån strax intill har skal av flodpärlmussla tidigare påträffats. Vattnet strömmar fram
mellan block och stenar. Botten är grusig och hyser goda förutsättningar för flodpärlmussla
och som lekbottnar för öring. Numera är flodpärlmusslan sannolikt försvunnen på grund av
försurning, men vattendraget har kalkats.

~~~~~~~~

07*032 • HULEBO
Klass III - högt naturvärde
Purpurgran.

En "purpurbarrig" gran som är avsatt som naturminne. Granen växer i ett större bestånd av
planterad gran. Det lär vara en varitet av vanlig gran med röda årsskott.

~~~~~~~~
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07*033 • HULEBO

Klass III - högt naturvärde
Lövdungar i odlingslandskap.

Några mindre lövdungar i ett igenväxande odlingslandskap. Ekskog dominerar, med inslag av
lind, björk, asp, rönn och hassel.

~~~~~~~~

07*034 • ÖNDERED

Klass III - högt naturvärde
Lövdungar med mycket asp.

Kring Öndered finns ett svagt hävdat odlingslandskap med stort inslag av lövdungar med asp
och björk, som sannolikt vuxit upp på gammal åker och ängsmark. Vissa delar är täta och
biologiskt tämligen ointressanta, medan andra är mer variationsrika med inslag av ask, ek och
hassel med flera trädslag. En bäck rinner genom en del av lövskogarna. Den stora andelen asp
kan på lång sikt bli värdefull för fågellivet, om dessa träd tillåts stå kvar.

~~~~~~~~

07*035 • PETERSÅS

Klass II - mycket högt naturvärde
Lövskog med rödlistade arter.

Vid Petersås finns en tämligen stor lövskog utmed en mindre bäck. Området är varierat, med
torr ekskog omväxlande med fuktig blandlövskog med dominans av björk, asp och al. Inom
vissa delar växer rikligt med gran och i norra delen finns mycket hassel. Södra delen består av
fuktig bördig mark med gallrad askskog.
Flera småbäckar ansluter till huvudfåran och marken är delvis källpåverkad. Utmed bäcken
förekommer den rödlistade arten dunmossa tillsammans med bland annat gullpudra.
Området är också en känd lokal för stenknäck och mindre hackspett.

~~~~~~~~

07*036 • GÖTSERED - ORREMOSSEN - HULKEBÄCKEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Våtmarksmosaik med ornitologiska värden.

I skogsmarkerna norr om Öndered finns en våtmarksmosaik med små mossar, bäckdråg,
ravinskog och skogstjärnar. Inom området förekommer järpe, grönbena och enkelbeckasin.

~~~~~~~~
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07*037 • NORDTORP - BÄCKABO

Klass III - högt naturvärde
Lövdungar i odlingslandskap.

Mellan åkermarkerna vid Nordtorp växer en del lövbestånd med stort inslag av ek. Några av
dungarna är betade och har stor betydelse för landskapsbilden. Invid vägen mot Götebacka
står en grov ek.
I sluttningen vid Bäckabo, i anslutning till en mindre bäck, finns en igenvuxen björkhage med
inslag av hassel och asp. En del grova, hamlade lindar och askar står i kanten mot åkern.

~~~~~~~~

07*038 • LOFTSMOSSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Öppen mosse med intressant fågelliv.

Loftsmossen är en medelstor öppen mosse som ligger strax väster om den något större Tänge
mosse. På det svagt välvda mosseplanet finns ett bågformat mönster av blöta höljor. Mossen
har ett rikt fågelliv med bl a gulärla, grönbena, ljungpipare och storspov.

~~~~~~~~

07*039 • TÄNGE MOSSE

Klass I - högsta naturvärde
Mosse med fågelsjö och rikt fågelliv.

Tänge mosse är en av flera våtmarker inom den nederbördsrika höjdplatån i kommunens
västra delar. Den uppvisar många av de karaktäristiska drag som våtmarkerna har i detta
område. Norra delen av mossen utgörs av ett stort öppet mosseplan som är glest bevuxet med
martallar. Torrare partier med pors, hedsäv och klockljung avlöses av blötare höljor med
vitag. Höljorna bildar ett bågformat mönster på mossen. Den vidsträckta mossen ger ett
mäktigt intryck. Från den södra änden ser man flera kilometer och Sandhults kyrka syns i
fjärran.
Södra delen av mossen är påverkad av torvbrytning. Spår från brytningen syns i form av
vattenfyllda gravar och mellanliggande torra, trädbevuxna strängar. Även om brytningen
självklart är ett allvarligt ingrepp, bör det noteras att flera av de områden som övergetts sedan
länge har vissa naturvärden, då de kan utgöra häcknings- och födosöksbiotoper för många
fågelarter. I den västra delen av Tänge mosse pågår ännu en viss torvbrytning.
Mellan den påverkade och den opåverkade delen av mossen ligger en tjärn, den så kallade
Tängetjärn, en viktig förutsättning för mossens naturvärden. Sjön omges av gungflyn med bl a
sumpstarr och vass. Här finns också några gyttjebankar och småöar som är idealiska för
många vadare. De vattenfyllda torvgravarna söder om sjön är fina häckningsplatser för såväl
vadare som änder. Sjön och omgivande vattengravar hyser ett rikt fågelliv med tofsvipa,
gräsand, grönbena, skogsnäppa, kricka och knipa. Häger och storskarv syns ofta fiska i sjön.
Andra fågelarter som häckar kring sjön och på mossen är storspov, enkelbeckasin,
ljungpipare, orre, ängspiplärka och gulärla. I de omgivande skogsmarkerna förekommer
spillkråka, sparvuggla, kattuggla och gök.
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Under sträcktid brukar många flyttfåglar stanna till vid Tängetjärn. Särskilt intressant är sjön
för gäss. Under loppet av några år kan ett stort antal arter räknas in. Här har noterats
kanadagås, grågås, snögås, stripgås, spetsbergsgås, sädgås, bläsgås och vitkindad gås.
Sammantaget kan sägas att Tänge mosse och Tängetjärn är en av kommunens förnämsta
fågellokaler.

~~~~~~~~

07*040 • PÅLSBO

Klass II - mycket högt naturvärde
Odlingslandskap med lövdungar och intressant lavflora.

Vid Pålsbo finns en gammal by med äldre bebyggelse delvis uppblandad med nyare hus.
Kring husen står vårdträd och andra ädellövträd. Landskapet i övrigt är rikt på lövträd med
bl a rester av betade hagmarker med ek och dungar av asp. På flera av träden förekommer en
rik lavflora. Lunglav växer på flera ställen och därutöver förekommer bårdlav, korallblylav
och blylav.

~~~~~~~~

07*041 • SUNDSHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Utmed vägen vid Sundshult växer några mindre ekskogar med stort inslag av andra lövträd,
bl a asp. Bestånden har tidigare varit betade.

~~~~~~~~

07*042 • SANDHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Några lövbestånd i anslutning till bebyggelse och odlingsmarker. Det norra beståndet utgörs
av ung asp och björk, med inslag av ask och hassel. I centrum finns en igenvuxen ekhage med
stenmurar och odlingsrösen. I södra delen finns en björkhage som ännu är delvis betad.

~~~~~~~~

07*043 • SANDHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskog med betydelse för landskapsbild och närrekreation.

I anslutning till villabebyggelsen i Sandhult finns några mindre lövdungar med betydelse för
landskapsbilden. Invid ålderdomshemmet växer dungar av grova ekar. Övriga bestånd utgörs i
huvudsak av björk och asp.

~~~~~~~~
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07*044 • SANDHULT

Klass III - högt naturvärde
Stor lövskog med inslag av asp och torrträd.

Söder om Sandhults kyrka utbreder sig ett större lövskogsområde som vuxit upp på gammal
fuktig åker- eller ängsmark. Beståndet är delvis trivialt med tämligen ung björk, men andra
delar är mer variationsrika med stora trädformiga sälgar, grov asp och ett stort inslag av
torrträd. Beståndet kan ha betydelse för hackspettar och annat fågelliv och bedöms på sikt
kunna utvecklas mot en värdefull lövskog.

~~~~~~~~

07*046 • SLÄTTARYD

Klass II - mycket högt naturvärde
Lövskog med rik flora.

Vid Slättaryd finns en blandlövskog med rik flora. Av särskilt intresse är en blockig östbrant i
den södra delen. En liten bäck rinner nedanför branten, som är bevuxen med asp och björk.
Utmed bäcken växer al och ask. Marken är delvis källpåverkad.
I fältskiktet förekommer inslag av lundflora med blåsippa, storrams, tandrot och vätteros.
Utmed bäcken växer rutbålmossa och på översilade klippblock förekommer stor kuddmossa.

~~~~~~~~

07*047 • VARVHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Vid Varvhult finns ett antal större och mindre lövbestånd. De har delvis olika karaktär men
består i huvudsak av björk och asp. Stort inslag av al, rönn och gran finns, men även lönn,
hägg, sälg och grov ek. Bestånden har sannolikt vuxit upp på gammal åker- och ängsmark och
är idag tämligen täta. Tibast förekommer.

~~~~~~~~

07*048 • HOPAMOSSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Medelstor öppen mosse.

Hopamossen  är en i raden av mossar på den nederbördsrika västra sidan av kommunen. Den
har en representativ vegetation med tuvull, ljung och klockljung i torrare partier samt vitag i
blötare höljor. Det öppna mosseplanet kantas på flera ställen av kantskog med tall.
Mossen skulle kunna hysa förutsättningar för våtmarksberoende fåglar, men inga särskilda
förekomster är kända.
Strax öster om Hopamossen ligger ytterligare en mosse som är glest bevuxen med tall. Mellan
de bägge mosseplanen finns en del småkärr och äldre barrsumpsskog.

~~~~~~~~
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07*049 • LÅNGEMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Mossar.

Långemossen består av tre mindre mossplan som delvis är glest trädbevuxna. Svartvide
förekommer.

~~~~~~~~

07*050 • MADSJÖN

Klass II - mycket högt naturvärde
Sjö med sångsvanshäckning.

Madsjön är en liten sjö med ostört läge, helt omgiven av skog. Utmed stränderna finns
gungflyn, vass och sjösäv. På en holme i sjön häckar sångsvan.

~~~~~~~~

07*051 • STENSVIK

Klass II - mycket högt naturvärde
Gammal granskog med naturskogskaraktär.

I en brant ner mot Viaredssjön växer en gammal granskog med inslag av asp, björk, rönn och
tall. Skogen är olikåldrig och det finns gott om död ved i form av lågor och torrträd. I
fältskiktet växer kruståtel och blåbär.
På branta klippväggar finns en frodig mossflora, i huvudsak med tämligen vanliga arter, som t
ex äppelmossa, nervlevermossa, klippskapania och stor revmossa. På asp noterades
krushättemossa. Granskog med uttalade naturskogskaraktärer är ovanlig i kommunen, varför
området bedöms ha mycket högt naturvärde även om inga direkt ovanliga arter noterats.

~~~~~~~~

07*052 • PÅLSBO

Klass III - högt naturvärde
Ovanlig bergart.

Vid Pålsbo, ca tre kilometer sydväst om Sandhult, finns en anortositisk metagabbro, en
bergart som är mycket ovanlig i regionen. Den hittas lättast om man åker genom Pålsbo till ett
vägskäl, där man följer den högra vägen ca 20 meter och sedan går 10 - 15 meter österut.
Beteckningen "meta" avser att bergarten, liksom nästan alla bergarter i kommunen, är
omvandlad. Anortositisk betyder att plagioklas dominerar. Plagioklasen och dess
omvandlingsprodukter har koncentrerats i över 5 cm stora aggregat. Aggregatens bättre
motståndskraft mot vittring kan studeras på hällen i form av blekt gröna till benvita
utstickande klumpar.

~~~~~~~~
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07*053 • SVARVHULT

Klass III - högt naturvärde
Ovanligt mineral.

I en vägskärning sydost om Svarvhult har höga strålningsvärden av radioaktivitet uppmätts i
pegmatitgångar i berget. De höga halterna uppmäts framförallt i biotitförande lager inom vilka
uranmalmsmineralet uranit kan anrikas. Man kan tydligt se biotiten ("glimmer") som
glänsande ytor av olika storlek på framförallt den västra bergväggen. Om man tittar noga kan
man se att biotiten är uppbyggd av tunna skikt. Det är mellan dessa skikt som uraniten finns, i
en form som inte är synlig för blotta ögat.

~~~~~~~~

07*055 • SJÖHOLMEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Torpruin med ädellövträd.

Gammal torpruin som ännu omges av delvis öppna marker. Vid torpet står några gamla,
grova, hamlade askar med intressant lavflora. Bland intressantare arter kan nämnas
skrovellav, skinnlav, bårdlav och olivbrun gytterlav.

~~~~~~~~

07*056 • KULEÅ

Klass III - högt naturvärde
Meandrande vattendrag med omgivande sumpskog.

Strax söder om Hallagärde rinner Kuleå fram med ett kraftigt slingrande och meandrande
lopp. Kring vattendraget växer fuktiga lövskogar. I den norra delen av området finns ett alkärr
med stor andel död ved i form av torrträd och högstubbar. I södra delen växer en del äldre
lövträd.

~~~~~~~~

08*003 • VÄSTERGÅRDEN

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.

Strax sydväst om Kypered ligger ett småkuperat odlingslandskap. I norra delen finns en
igenvuxen ekhage och runt husen står en del ädla lövträd.

~~~~~~~~

08*004 • KYPERED

Klass III - högt naturvärde
Småskaligt odlingslandskap och närströvområde.

Vid Kyperedssjön finns ett litet småskaligt odlingslandskap. Området ligger nära Borås tätort
och utnyttjas ofta som strövområde. Vid sjön ligger en badplats.
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I den västra delen finns betad hagmark och skogsbete. Hagen är rik på odlingsspår i form av
odlingsrösen, husgrunder, terrasserade åkrar och gamla körvägar. I de ogödslade markerna
växer bland annat slåttergubbe. I den betade skogen förekommer kambräken.
Strax intill finns en igenvuxen hagmark med inslag av stora hagmarksekar.

~~~~~~~~

08*005 • EKÅS

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse.

Strax nordväst om Ekås ligger en svagt välvd mosse i omedelbar anslutning till ett
motionsspår.

~~~~~~~~

08*006 • RYSSBYBÄCKEN

Klass III - högt naturvärde
Vattendrag med öring.

Ryssbybäcken är en liten porlande skogsbäck som rinner från Kvarnsjön norr om Ekås till
sjön med samma namn vid Viared. Vattendraget rinner i huvudsak genom skogsmark och
kantas på en del ställen av små kärr. En hel del hyggen förekommer i omgivningarna. Bäcken
är delvis rensad från sten och uträtad.

~~~~~~~~

08*008 • KVARNSJÖN

Klass II - mycket högt naturvärde
Mader och sumpskog utmed meandrande vattendrag.�Rikt fågelliv.

Kring Kvarnsjön och Kvarnbäcken finns ett biologiskt rikt område helt omgärdat av vägar,
industrier och järnvägar. I busksnår och på fuktiga högörtsängar kring sjön finns ett rikt
fågelliv med sävsångare, rörsångare, sävsparv, vipa och enkelbeckasin. Även näktergal har
noterats.
Väster om Kvarnsjön slingrar ån sig fram i krokiga meanderbågar och flera avsnörda
korvsjöar syns som rester av ett tidigare lopp. Längs stränderna och i omgivningarna växer
fuktig al- och björksumpskog. Strandbrinkarna är höga med knotiga alrötter. I fältskiktet
växer svällande ormbunksmattor omväxlande med högvuxen örtvegetation. I sumpskogen
förekommer mindre hackspett.

~~~~~~~~

08*009 • PICKESJÖN

Klass III - högt naturvärde
Sjö med storlom.

Pickesjön ligger strax väster om Viared. De omgivande barrskogarna genomkorsas av ett stort
antal mindre grusvägar som utnyttjas för promenader och cykelturer. Sjön är ett välutnyttjat
utflyktsmål. Vid dämmet i den nordöstra änden finns parkeringsplats och informationstavla.
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Stränderna är steniga, på flera ställen med klipphällar som går ner i vattnet. Fiskfaunan utgörs
av mört, abborre och gädda. Storlom har häckat i sjön under många år.

~~~~~~~~

08*010 • PICKE

Klass III - högt naturvärde
Bokskog.�Lokal för mindre flugsnappare.

Invid dämmet vid Pickesjöns nordöstra ända växer en liten dunge med grova bokar.
Skogsdungen ligger i anslutning till parkeringsplatser och utgör utgångspunkt för promenader
och strövtåg runt sjön. Det finns uppgifter om att mindre flugsnappare noterats i området.

~~~~~~~~

08*012 • LIDEN

Klass III - högt naturvärde
Mosse med gölar.

Inom f d I15:s övningsområde sydväst om regementet ligger en liten våtmark som består av
sumpskog, ett öppet kärr och ett relativt litet öppet mosseplan. I anslutning till våtmarken
ligger några mossgölar och en tjärn.

~~~~~~~~

08*015 • S:T SIGFRIDS GRIFTEGÅRD

Klass III - högt naturvärde
Lokal för kransrams.

Mellan gravar och gångvägar på kyrkogården finns en del mer eller mindre naturliga
skogsbestånd. I sluttningen ner mot Viskan växer glest stående björkar, ekar och tallar. I en
blockig slänt finns hasselbuskage och kransrams.

~~~~~~~~

08*016 • OSDALS MADER

Klass I - högsta naturvärde.
Öppen hed med stor betydelse för fågellivet.

Utmed Viskan söder om Borås finns stora sandiga hedar, buskmarker, sumpskog och
fuktängar. Området domineras av öppna hedmarker som utnyttjats som övningsfält och
skjutbanor av militären vid f d I15. De används även för ridning, hundträning och promenader
och är kraftigt påverkade av de verksamheter som pågått. Huvuddelen av området täcks dock
av naturlig vegetation. De öppna markerna är beroende av hävd i form av slåtter och
gräsklippning.
Hedvegetationen domineras av ljung och rödven. Bland naturligt hävdgynnade arter kan
nämnas slåttergubbe, granspira, ormrot, jungfrulin, låsbräken och kattfot. Mellan de öppna
hedmarkerna och i anslutning till vattendraget finns skogsdungar, busksnår och fuktängar.
Området har stor betydelse för fågellivet, särskilt som rastlokal under vår och höst. Stora
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flockar av småfåglar rastar och provianterar på de öppna hedmarkerna. För rovfåglar är de
utmärkta jaktmarker. Många mer eller mindre ovanliga arter ses här under sträcktid, bl a
vinterhämpling, snösparv, varfågel, rödstrupig piplärka, stenfalk, pilgrimsfalk och turturduva.
Bland häckande arter kan nämnas rörhöna i Viskan, mindre strandpipare på grusplanerna i
norra delen och backsvala i ett grustag intill Bråt. Gulärla, enkelbeckasin, törnskata och
stjärtmes häckar också i området. Hornuggla ses ungefär vartannat år. I busk- och
strandvegetationen brukar gräshoppsångare höras varje år, och även den mer sällsynta
flodsångaren har noterats.

~~~~~~~~

08*017 • BYTTORP

Klass III - högt naturvärde
Biologiskt rikt område i stadsmiljö.

Strax söder om sjukhemmet vid Byttorp ligger ett sammanhängande område med
"naturmark". Det är ett reservområde som "blivit över" i stadsplaneringen och därför blivit
tillflyktsort för en del djur och växter. Här finns grusiga ruderatmarker och igenväxande
kulturmarker med glest ställda björkar och hav av lupiner. I västra delen finns en alsumpskog
med grova alar. Genom området löper flera små promenadstigar.
Stora delar av området är kanske inte sådant som traditionellt brukar betraktas som höga
naturvärden, men den stora artrikedomen gör ändå att området är av visst botaniskt, kuriöst
intresse. Bland mindre vanliga kärlväxter som förekommer i området kan nämnas bergkårel,
knytling och lundkardborre. I området växer ett stort antal kärlväxter, de flesta arter knutna
till människan eller sådana som följer i människans spår. Alsumpskogen har mer traditionellt
naturvärde. Utmed bäcken finns små kärr och fuktiga, igenväxande ängsmarker, dungar och
lövsnår av betydelse för fågellivet. Bäcken porlar fram omgiven av sumpig alskog och
sidlänta små fuktängar.

~~~~~~~~

08*018 • RAMNAPARKEN OCH RAMNASJÖN

Klass II - mycket högt naturvärde
Naturpark med betydelse för närrekreation.�Lokal för rödlistade svampar.

Ramnaparken är en liten friluftspark inne i Borås stad. Borås museum ligger i anslutning till
parken, som genomkorsas av strövstigar och promenadvägar. Museet ligger högt upp i ena
änden och härifrån finns en skogsklädd sluttning ner mot den lilla idylliska Ramnasjön,
kanske nästan att betrakta som en större damm och med delvis stensatta kanter. Ramnaparken
och sjön är ett omtyckt utflyktsmål och promenadstråk. Många människor fiskar och badar i
sjön, som hyser abborre, gädda, sutare och mört samt inplanterad bäckröding, regnbåge och
öring.
Den skogsklädda bergssluttningen är bevuxen med glest ställda ekar, björkar och tallar.
Utmed sjöns kant växer en del klibbal. Eftersom träden står så glest och krontaket är brutet
sker ett kraftfullt uppslag av hallon, örnbräken och sly som ibland blir ogenomträngligt. I
parken har en del ovanliga svampar påträffats.
I norra änden av sjön finns fågelhus och häromkring finns olika svenska och utländska tama
andfåglar och gäss.

~~~~~~~~
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08*019 • HESTRA

Klass II - mycket högt naturvärde
Äldre ekbestånd.�Promenadområde.

I anslutning till sjukhemmet vid Hestra finns ett större välgallrat ekbestånd. Skogen utgör en
naturlig fortsättning på Rya åsars lövskogar.
Beståndet är i stora delar mycket glest och öppet och med stor genomsikt. Fältskiktet
domineras i huvudsak av piprör, som bitvis är helt dominant. I övrigt har det i stora drag en
karaktär som liknar närliggande Rya åsars, men är kanske något hårdare gallrat och skött. I
delar vissa delar förekommer en del äldre, knotiga ekar.

~~~~~~~~

08*021 • RYA ÅSAR

Klass I - högsta naturvärde
Stor ekskog med artrik flora och fauna.�Gammal gransumpskog.�Strövområde.

Nordväst om Borås ligger Rya åsar, en imponerande urbergsrygg som höjer sig över
omgivningen. Rya åsar gick under 1600-talet under namnet Boeråsen och har givit Borås stad
sitt namn, något som vittnar om att åsen redan tidigt rönt uppmärksamhet. Området är sedan
länge omtalat för sin naturskönhet och förslag om att bilda naturreservat finns med redan i
Borås generalplan från 1930. Naturreservatsbildning pågår under 2000.
Utmed åsens östra sluttning sträcker sig ett av kommunens största sammanhängande
lövskogsområden. Huvuddelen utgörs av en ljus högstammig ekskog, men området uppvisar
också många variationsrika miljöer. Här förekommer bl a lindskog, alkärr, hasselskog och
lundar med ädla lövträd; samtliga är sällsynta lövskogsmiljöer med mycket stora naturvärden.
Skogen i rasbranten har inom vissa delar mycket goda naturskogskaraktärer. Här förekommer
bland annat den mycket sällsynta och rödlistade bukspolsnäckan, som anses vara en god
indikator för opåverkade skogar med lång lövskogskontinuitet.
Lövskogen hyser ett intressant fågelliv. Förutom goda populationer av de vanligaste
lövskogsarterna förekommer mindre flugsnappare, stenknäck, nötkråka och mindre hackspett.
Även sommargylling har hörts vid flera tillfällen under våren.
Rester av äldre kulturlandskap återfinns bl a i Björbo hage, vid Hagen söder om Ålgården och
vid Ramshulan på åsens övre sluttningar. Björbo hage har idag vuxit igen till en
ädellövskogslund. Kärlväxtfloran är mycket rik med arter som kransrams, ormbär, lundstarr,
smånunneört, myskmadra, vätteros och nässelklocka. Kring Ramshulans gamla gård pågår
restaurering av de gamla ängs- och hagmarkerna, vilket kommer att återskapa en historiskt
värdefull miljö med stora skönhets- och rekreationsvärden.
I de norra och västra delarna utbreder sig ett vidsträckt barrskogslandskap med små myrar och
några mindre sjöar. Även om skogsbruk har förekommit utgörs fortfarande betydande delar av
gammal skog. Vid Fornesjö finns en intressant miljö invid en pegmatitklippa som ligger
ovanför sjön. Nedanför klippan finns en rasbrant med rik flora. Kalkrika mineral har dessutom
givit upphov till en intressant mossflora på fuktiga slipperytor.
I en djup ravin vid Almenäs finns en gransumpskog med ren urskogskaraktär. Här påträffas
flera ovanligare kärlväxter, som t ex dvärghäxört, gullpudra, strutbräken och hässlebrodd.
Rya åsar är livsmiljö för ett mycket stort antal sällsynta och hotade djur och växter. Ett
tjugotal enligt Naturvårdsverkets fastställda listor nationellt hotade arter har påträffats här.
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Den rika naturmiljön och närheten till staden gör Rya åsar till ett synnerligen värdefullt
område för friluftsliv och rekreation. Den södra delen av åsen genomkorsas idag av ett system
av stigar och promenadvägar och området är flitigt utnyttjat av skolor och för närrekreation.
Vandringsleder, motionsspår, utsiktsplatser, sjöar, lövskog, gammal granskog och rester av ett
äldre kulturlandskap gör att området som helhet har stora värden för det rörliga friluftslivet.

~~~~~~~~

08*022 • KORPBERGET

Klass II - mycket högt naturvärde
Kraftig rasbrant av geologiskt intresse och särpräglad landskapsbild. �Lokal för sällsynta
landsnäckor.

Korpberget utgör en fortsättning på Rya åsar. Rasbranten sluttar kraftigt ner mot Öresjö. Vid
foten av den nästan 100 meter höga branten ligger stora kraftiga klippblock med imponerande
dimensioner, i vissa fall med volymer överstigande 100 m3. Tätt inkilade mellan blocken
ligger små fritidshus och kombinationen av hus och stora stenblock skapar en speciell
karaktär.
Korpberget är en gammal lokal för sällsynta landmollusker. Här har under 1920-talet bl a
påträffats de båda rödlistade arterna gitterspolsnäcka och lamellsnäcka. Arterna har dock inte
kunnat återfinnas vid inventeringar i senare tid.

~~~~~~~~

08*023 • VISKAN MED OMGIVNINGAR

Klass II - mycket högt naturvärde
Meandrande vattendrag med strandskog.�Grön korridor i stadsmiljön.

Från utloppet ur Öresjö flyter Viskan med ett lugnt slingrande lopp söderut in mot tätorten.
Omgivningarna är till stor del tagna i anspråk för kolonilotter, idrottsanläggningar och en
campingplats. Närmast ån finns ännu en del naturlig vegetation i form av översvämmande
fuktängar och små sumpskogar med al och björk. Närmare Rya åsar kantas ån delvis av grova
ekar och alar som hänger ner över vattendraget med sina tunga grenar. Utmed och över ån
löper en hel del promenadvägar.
Det stora vattendraget genom staden är en viktig biologisk korridor, inte minst för fågellivet. I
strandskogen utmed ån häckar mindre hackspett. Vid fördämningen vid Ålgården syns ofta
strömstare under vintern.

~~~~~~~~

08*024 • TROLLSKOGEN

Klass III - högt naturvärde
Skogsområde med betydelse för närrekreation.�Grön korridor i stadsmiljön.

I sluttningarna ner mot Viskan vid Sjöbo växer ett större sammanhängande skogsområde med
barr- och lövskog. Gallrade björk-, ek- och granskogar dominerar. Området har stor betydelse
för närrekreationen. Ett stort antal cykel och promenadvägar genomkorsar skogen, däribland
Knalleleden som förbinder Rya åsar med Kyperedsterrängen.

~~~~~~~~
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08*025 • ERIKSLUND – SJÖBO

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.
Utmed järnvägen norrut från Borås växer en del mindre lövträdsbestånd i anslutning till
bostadsområden. Även om björk och klibbal dominerar är bestånden ganska variationsrika
med inslag av hassel, bok och ädla lövträd. De har viss betydelse för närrekreationen.

~~~~~~~~

08*026 • ALIEDAL

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Strax intill Knalleleden, norr om Kyperedsgården, ligger en torpruin i en liten glänta. På andra
sidan stigen växer björksumpsnår och sälgbuskage på torpets forna odlingsmarker. Strax
västerut ligger ett litet alkärr med inslag av gran och björk. Alarna är ganska klena, men står
på höga mossklädda socklar, vilket skapar en fin struktur. Området har betydelse för den
biologiska variationen i ett i övrigt barrskogsdominerat landskap.

~~~~~~~~

08*027 • TOKARPSBERG

Klass III - högt naturvärde
Närströvområde.�Geologiskt intressant bergsklack.

Tokarpsberg är en bergklack som reser sig markant över stadens nordöstra delar. Berget utgör
en del av en stor ultrabasitklump. Bergarten är sällsynt i kommunen och dessutom är
bildningen ovanligt stor. Samma bergart finns även i berget söder om Hultasjön, där en del
geologisk forskning har bedrivits (se vidare 08*075).
Tokarpsberget är bevuxet med tämligen mager blandskog med tall, gran, asp och björk.
Beståndet är delvis gallrat, men en viss trädslagsblandning och åldersvariation samt inslag av
lågor, block och klippväggar gör att skogen ändå ger ett mer naturligt intryck än vad rena
produktionsskogar gör.
Berget utnyttjas som promenadområde och runt och över berget löper gångvägar och
strövstigar.

~~~~~~~~

08*028 • SANDHEM

Klass III - högt naturvärde
Hackslåttsfragment.

Torpet Sandhem ligger en knapp kilometer väster om landsvägen mellan Bredared och Borås.
I anslutning till tomten finns ett litet parti med rester av ogödslad hackslåttmark. Här växer
bl a svinrot, jungfrulin, slåttergubbe och darrgräs.

~~~~~~~~
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08*029 • FAGERHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.

Fagerhult med omgivande småskaliga odlingsmarker ligger på en liten åsrygg i
skogslandskapet väster om Öresjö. Runt husen och i åkerkanterna står dungar med lövträd.
Invid vägen i den västra delen finns en blockrik slänt med ett gallrat ekbestånd. Längre österut
återfinns rester av ett gammalt askänge med hamlade askar. Det var dock länge sedan hamling
senast utfördes och askarnas grenar har vuxit på höjden. Beståndet är delvis avverkat och
kantas av en kraftledningsgata. Lokal för almlav.

~~~~~~~~

08*030 • ÖRESJÖ

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor sjö med artrik fiskfauna. �Stor betydelse för friluftsliv.

Öresjö är den största sjö som i sin helhet är belägen i Borås kommun. Den långsmala sjön är
närmare sju kilometer lång och sträcker sig från Borås upp till Fristad.
Den västra stranden är brant och utgörs av en fortsättning på förkastningsbranten vid Rya
åsar. Den östra sidan är mer låglänt och till stor del bebyggd.
Sjöns storlek och närheten till Borås tätort leder naturligt till ett omfattande båt- och badliv.
Sjön har en artrik fauna med fisk och djurplankton och är också viktig för fågellivet, även om
direkta rariteter saknas bland häckfåglarna. Här finns en av kommunens starkaste
populationer av skäggdopping och sjön har också stor betydelse för övervintrande sångsvan. I
norra delen vid Sparsör finns ett fågeltorn där ett stort antal fågelarter noterats främst under
vår- och höststräcken.

~~~~~~~~

08*031 • VIKÅSAUDDEN

Klass III - högt naturvärde
Närströvområde.

Vikåsaudden är en barrskogsbevuxen kulle som skjuter ut i Öresjö strax väster om Frufällans
samhälle. Den övre delen stormhärjades svårt under hösten 1969 och här växer idag ungskog.
Utmed de nedre sluttningarna finns fortfarande en del högstammig granskog. Skogen är
lättframkomlig. Upptrampade stigar utmed stranden leder till strandavsatser, vilka fungerar
som rastplatser. Vikåsaudden har i första hand betydelse som närströvområde.

~~~~~~~~

08*032 • GYLTAS GROTTA

Klass III - högt naturvärde
Gammal björkhage med grotta.

Strax öster om vägen mellan Borås och Fristad, vid Frufällan, ligger denna lilla björkskog.
Glest ställda, grova björkar vittnar om att det rör sig om en gammal björkhage. I gläntorna har
granen börjat föryngra sig och skogen håller på att återta marken. Ännu är skogen dock något
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gles och luckig och ger i viss mån intryck av gammal betesskog. Mot öster reser sig en
bergsrygg och i branten finns ett cirka fem meter djupt gruvhål med namnet Gyltas grotta.

~~~~~~~~

08*033 • KULGRAV

Klass II - mycket högt naturvärde
Hamlade askar med rödlistade lavar.

Kulgrav ligger strax intill vägen mellan Borås och Fristad. Här finns ett lövskogsområde med
ek, ask, alm och björk. Utmed den lilla grusvägen som löper fram till huset växer en del
grova, hamlade askar. På dem förekommer bl a de rödlistade arterna almlav och blek
kraterlav.

~~~~~~~~

08*034 • SKOGSRYD

Klass III - högt naturvärde
Lövbestånd och stora ädellövträd i strandmiljö med gammal bebyggelse.

Utmed Öresjös sydvästra strand mellan Borås och Frufällan ligger lövbestånd och solitära
ädellövträd insprängda mellan bebyggelsen. Här finns blandskogsbestånd och fuktig
strandskog med klibbal och björk. Parkliknande trädgårdar med stora ädellövträd sätter sin
prägel på miljön. Bok, ek, lönn, ask, blodbok, kastanj, lind och oxel är exempel på
förekommande arter.

~~~~~~~~

08*035 • RÄNNEKULLA, HJÄLTAGÅRDEN OCH KNEKTÅS

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.�Ängsgranskog med källkärr.�Förekomst av betade
hagmarker.

Kring Rännekulla, Hjältagården och Knektås finns ett småskaligt odlingslandskap med
stenmurar, öppna åkerlyckor och lövskog. Huvuddelen av ängsmarkerna har vuxit igen till
lummiga lövlundar med hassel, alm, ask och ek. Åker och vall hålls dock öppna och visst bete
förekommer i lövskog och hagmark. Vid Källäng finns en nyligen röjd ekhage med
slåttergubbe. Utmed vägen vid Rännekulla finns en betesmark som är en mosaik av öppna
ytor och lövdungar med ädellövträd och hassel.
Knektås ligger längst upp av gårdarna och omges av örtrika betesvallar med rika bestånd av
rotfibbla.
Utmed den lilla Sliperdalsbäcken finns en del intressanta miljöer även om de delvis förstörts
av en kraftledningsgata. Här växer mycket hassel. Vätteros och skärmstarr förekommer. I
sluttningen nedanför Källäng växer en örtrik ängsgranskog. Marken täcks av en tät matta av
skogsbingel med inslag av enstaka ormbär. I kanten av ängsgranskogen strax intill det stora
hygget i norr växer kambräken. Inom ett begränsat område pressar näringsrikt grundvatten ut
och ett sluttande litet skogskärr har utbildats. Här förekommer bland annat gullpudra,
dvärghäxört och skogsbräsma.
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I alskogen utmed Sliperedsbäcken växer skärmstarr. Strax intill vägen vid Tosseryd står en
stor ek som är förklarad som naturminne. En del småträd tränger sig på och det behöver röjas
kring stammen.

~~~~~~~~

08*036 • YMERGÅRDEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor lövskog med inslag av lundflora och signalarter. Välbetad naturbetesmark.� Värdefullt
friluftsområde.

Borås skidstadium ligger högt vid Lida. I omgivningarna kring friluftsgården finns lövskog
och öppna betesmarker som bidrar till att skapa en tilltalande miljö kring stadion och
motionsspåren.
Skogen utgörs till viss del av yngre gallrad hedekskog, men i östsluttningen återfinns
frodigare vegetation med äldre mossbelupna ekar, hassel och en del ask. På askarna växer
rikligt med korallblylav och på vissa ekar påträffas svavelticka. En hel del torrakor
förekommer. Fältskiktet är örtrikt med inslag av blåsippa, skogssallat och ormbär. Lövskogen
genomkorsas av ett stort antal motionsspår.
Väster om stadion ligger en vacker öppen hagmark med spridda björkar och ekar. Marken är
välbetad av hästar och bitvis stenig. Floran omfattar flera av de naturligt förekommande
ängsväxterna och visar endast svaga tecken på gödsling. Slåttergubbe förekommer. I kanten
av betesmarken ligger en kreatursdamm. Ytterligare västerut växer en fin liten bokskog med
mossbelupna träd som står i en varierad och något kuperad terräng.

~~~~~~~~

08*037 • ANNELUND

Klass II - mycket högt naturvärde
Grova ädellövträd.

Strax intill gården Annelund ligger en liten gödslad hagmark med glest stående grova
ädellövträd, bland annat ask och lönn. Hagen utgör ett fint blickfång i den öppna
landskapsbilden utmed vägen från Lida och norrut.
Lite längre söderut, i skogsbrynet mellan skog och öppen mark, finns en mer igenvuxen
hagmark med ek, lönn och mycket grova askar. Flera av träden är invuxna i tät
undervegetation. På en av lönnarna växer rikligt med lunglav och fällmossa. Fältskiktet är
örtrikt, med midsommarblomster och grönvit nattviol. Ett skidspår löper genom området.

~~~~~~~~

08*038 • ESKILSRYD, SNÖKULLA OCH BORHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.

Strax norr lövskogen vid Borås skidstadium längs vägen mot Fristad utbreder sig ett
odlingslandskap med öppna åkrar och betesvallar omväxlande med lövdungar. Det
mosaikartade landskapet har attraktionskraft för många fågelarter. Av särskilt intresse är
området under sträcktid i mars, april samt september, oktober. Under dessa tider syns ofta
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rovfåglar, gäss, trastar och småfågelsflockar som drar förbi. Under sommaren är de många
lövbestånden fina häckningslokaler för ett stort antal sångare.

~~~~~~~~

08*039 • HJORTSERED

Klass III - högt naturvärde
Gammal källare med lysmossa.

I skogsmarken på Hökåsens nordsluttning finns en liten glänta med husgrunder. I en gammal
källare förekommer den märkliga mossan lysmossa. Mossan får inte vidröras, eftersom den då
kan försvinna.

~~~~~~~~

08*040 • RÄVSERYDSSKOGEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Ravin med gammal granskog.

I skogsterrängen mellan Tosserydssjöarna och Rävsryd finns en del äldre barrskog. Särskilt
intressant är en brant blockig ravin med granar av väldiga dimensioner. I ravinens övre del
finns träd med en brösthöjdsdiameter som överstiger två och en halv meter. Skogen är bitvis
pelarsalslik, men har även naturskogskaraktärer med mossbelupna lågor. I norr kantas ravinen
av ett brant klippstup. Marken täcks av en tät och tjock mossmatta med tämligen vanliga arter,
som t ex stor kvastmossa, stor björnmossa, vågig sidenmossa och kammossa. Strax under
klippbranten växer signalarten rutbålmossa.
Skogen har ett högt skyddsvärde, vilket främst betingas av att gamla granskogar är ovanliga
och ständigt hotas av avverkning. Området har dessutom värde för närrekreation. Den gamla
skogen är omtyckt av hackspettar; spillkråka och större hackspett syns ofta i ravinen.

~~~~~~~~

08*041 • LAKAKILEN - KLÄMMABÄCKEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Bergsbrant med naturskog.�Naturlig bäck.

Lilla och Stora Tosserydssjön är två mindre sjöar som ligger i skogsterrängen öster om Sjöbo.
Båda sjöarna omges av en smal bård med vass. Lilla Tosserydssjön är dessutom helt omgiven
av skogsmark och ger ett mer orört intryck än Stora Tosserydssjön, som även omges av
odlingsmarker.
Från Lilla Tosserydssjön och åt sydväst löper en berg- och rasbrant med stora mossbelupna
klippblock och stenar. I branten växer grova granar med flera meter långa grenkappor som
släpar i marken. Högstubbar och grova lågor av gran och asp ger i kombination med den
blockiga terrängen ett vilt intryck.
Genom skogsterrängen sydost om branten rinner den lilla Klämmabäcken fram. Bäcken
avvattnar Klämmamossen, en blöt sumpskog med gran, björk och klibbal.
Utmed delar av loppet porlar bäcken fram genom en gallrad, lättgången granskog. Där loppet
blir lugnare slingrar den fram med tydliga meanderslingor omgiven av fuktiga skogskärr och
variationsrik naturskog med björk, gran och rönn. I strandkanten står klibbalar med knotiga
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rötter och stammar. Bäckkanten är bevuxen med svällande mattor av fickpellia och
rutbålmossa. Fältskiktet är tämligen artrikt med flera olika ormbunksarter, bäckbräsma,
korallrot och lundelm. Bäcken och dess omgivning är en viktig uppväxtmiljö för grodor.

~~~~~~~~

08*042 • CENTRALLASARETTET

Klass III - högt naturvärde
Ovanlig skogstyp.

Mellan Centrallasarettet och vårdskolan ligger en bergknalle bevuxen med grovstammig
tallskog. Inslaget av hassel är stort och utmed sluttningen finns partier med rena hässlen.
Även i den närliggande Björkängsparken finns en fin tall- och hasselskog. Områdena har
betydelse för promenader och närrekreation.

~~~~~~~~

08*043 • KARPDAMMEN

Klass III - högt naturvärde
Damm med betydelse för närrekreation och biologisk mångfald i tätorten.

Karpdammen är en liten näringsrik damm som ligger strax väster om vårdskolan. En
promenadväg löper runt dammen, som ger ett idylliskt intryck med sina gula och vita
näckrosor. Även den sällsynta röda formen av näckrosor förekommer, men den är troligen
inplanterad.

~~~~~~~~

08*044 • BRÄMHULT

Klass III - högt naturvärde
Gammal barrskog.

Ett äldre barrskogsbestånd innefattande en skogsbevuxen åsrygg där tallen dominerar. Äldre
tallar, stora granar med långt nerhängande grenkappor, grova lågor och lavklädda berghällar
ger området ett orört och vildmarksliknade intryck. Skogen har dock sannolikt betats tidigare.
Omgivningarna har huggits ganska hårt och andelen ungskogar är stor. Skogsbeståndet har
därför betydelse som tillflykt för arter som kräver mer orörda förhållanden.

~~~~~~~~

08*045 • BORHULT

Klass III - högt naturvärde
Björkhage med rik flora och betydelse för landskapsbilden.

Gården Borhult ligger mellan Fristad och Brämhult. Omedelbart norr om gården, strax intill
vägen, ligger en liten björkhage. Floran är ogödslad och i fältskiktet återfinns bland annat
smörbollar, stagg, slåttergubbe, Jungfru Marie nycklar och ormrot. I hagen finns spår av äldre
tiders odling i form av odlingsrösen.
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Hagmarken betades inte vid besöket 1997. För att naturvärdena skall bestå är det angeläget att
betesdriften återupptas.

~~~~~~~~

08*046 • HJORTSERED

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor lövskog med inslag av lundflora och signalarter.

Landskapet kring Hjortsered utgörs av öppen åker och betesvall samt en stor lövskog.
Sluttningen mellan Fölabäcken och gårdarna är bevuxen med grov ekskog med inslag av ask,
lind, lönn och hassel. Utmed bäcken dominerar björk och klibbal. Skogen är delvis gallrad
och betad. Intill bebyggelsen står grova, hamlade askar.
I fältskiktet förekommer en del örter som indikerar rikare markförhållanden, som t ex
blåsippa, ormbär och skogsbingel. På träden har lavarna lunglav, barkkornlav och korallblylav
påträffats. Torplämningar och stenmurar förekommer.

~~~~~~~~

08*047 • RÅSSEREDSMOSSEN OCH HJORTSEREDSMOSSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Mossar med pedagogiska och ornitologiska värden.

Dessa båda mossar ligger strax intill varandra cirka 3 kilometer nordost om Brämhult. Båda
mossarna har utsatts för torvtäkt i de södra delarna. Spåren syns tydligt i form av diken samt
långsträckta vattenfyllda eller fuktiga gravar. I norra delen finns dock ganska stora öppna
mosseplan bevarade. Råsseredsmossen har en fin mosaik av tuvor, vattenfyllda höljor och
långa fuktstråk där vitag och storsileshår växer. Trots påverkan har mossarna bibehållit ett
intressant fågelliv. På de öppna mosseplanen förekommer ljungpipare och ängspiplärka. Den
mosaik som den forna torvtäkten skapat verkar attrahera fler fågelarter, som här finner
häcknings- och födosöksmiljöer. Tjäder och trana förekommer i området.
Mossarna har betydelse som utflyktsmål för Borås skolor, som här kan studera både typiska
högmossar och mänskliga aspekter som torvtäkt.

~~~~~~~~

08*048 • RÅSSERED

Klass III - högt naturvärde
Ekskog.

Råssered ligger omedelbart norr om Råsseredsmossen. Vid gården finns växthus och en del
öppna odlingsmarker. I åkerkanterna, mot skogsbrynen, växer gles ekskog.

~~~~~~~~
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08*049 • FÖLSJÖ

Klass II - mycket högt naturvärde
Geologiskt intressant mossjö.�Häckningslokal för sångsvan.

Fölsjö är en liten mossgöl som ligger strax söder om Gingri. Den omgivande mossen är i hög
grad påverkad av dikning. Sjön har ett otillgängligt läge fritt från störningar. Häckning av
sångsvan har förekommit.
Mossgölen är dessutom naturgeografiskt intressant. Då inlandsisens rand befann sig vid
Gingri fylldes de nord-sydliga dalgångarna vid Rångedala och Gretlanda av en stor issjö,
Toarpsissjön, som dämdes upp av iskanten. Allt eftersom isen drog sig tillbaka avvattnades
issjön. Den lilla Fölsjön är numera allt som återstår av den en gång så mäktiga Toarpsissjön.

~~~~~~~~

08*051 • STORA MADA

Klass II - mycket högt naturvärde
Hagmarker med backsippa.�Åsar med betydelse för landskapsbilden.

Stora Mada ligger på de uppodlade höjderna kring Falskog, sydväst om Rångedala. Väster om
gården sträcker sig några tydliga björk- och tallbevuxna åsryggar. Åsarna är betade och på
den norra åsens västsluttning finns en mindre fläck med örtrik ljunghed. Väster om gården
utbreder sig även stora öppna betesmarker som åtminstone i huvudsak är opåverkade av
gödsling. Betesmarkerna är delvis steniga med odlingsrösen, stengärdesgårdar och en fägata.
På åsarna och i de öppna betesmarkerna påträffas backsippa, slåttergubbe och backtimjan.

~~~~~~~~

08*053 • ORMÅSA

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap i vackert höjdläge.

Norr om Falskog reser sig en jämnt välvd kulle som är uppodlad i sina centrala delar. På
sluttningarna växer lövskogar som domineras av ek.
Öster om Lilla Ormåsa ligger ett större lövbestånd med inslag av ädla lövträd.

~~~~~~~~

08*054 • KÄLLEBERG

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse.

Mellan Häljared och Falskog ligger en liten mosse. Ursprungligen har den varit betydligt
större, men delar av mossen har dikats och brutits upp till odlingsmark eller blivit
skogsbevuxen. Ännu återstår dock två öppna mosseplan.

~~~~~~~~
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08*055 • NORDLID

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Riksväg 40 mellan Borås och Rångedala går i huvudsak fram genom skogsmark, med avbrott
för enstaka odlingsmarker. Strax före avtagsvägen mot Dalsjöfors följer några lövskogar
utmed vägens nordvästra sida. Det är frodiga blandlövsbestånd som sannolikt betats för några
tiotal år sedan. I fältskiktet växer bl a liljekonvalj och i gläntor förekommer smörbollar och
stenmåra.
Även barrskogen mellan lövskogen och Falskogs mosse är av intresse. I bäckarna har mycket
höga pH-värden uppmätts. Barrskogen har stort inslag av hassel, olvon och annat löv. Marken
är tydligt kalkpåverkad och här förekommer arter som trolldruva, knagglestarr och blåsippa.

~~~~~~~~

08*056 • HÄLJARED

Klass I - högsta naturvärde
Lövskogsrikt småskaligt odlingslandskap.�Hamlade askar med rik epifytflora.�Rikkärr med
ängsnycklar.�Hagmarker med backsippa.�Geologiskt intressant rullstensås.

Kring Häljared finns ett vackert lövskogsrikt odlingslandskap. Stora betade lövskogar
omväxlar med öppna betesmarker och små åkermarker.
Vid Östergården ligger ett betat rikkärr. Floran är rik med arter som ängsnycklar, ängsstarr,
slåtterblomma, darrgräs, gräsull och tätört. Bland mossorna påträffas rikkärrsarter som
gyllenmossa och korvskorpionmossa.
Strax söder om kärret, vid Nedergården, växer ett stort antal gamla hamlade askar. De flesta
står i en öppen betad hagmark med rösen och terrasserade åkrar. I hagen finns flera gamla träd
och boträd. Enstaka grova askar står också utmed vägen till gården samt i ett tätare
lövbestånd. På träden finns en rik lavflora med inslag av almlav, lunglav, skinnlav och blek
kraterlav.
I de östra delarna av området finns en del betade hagmarker med ogödslad mark. Backsippa,
slåttergubbe och svinrot är exempel på arter som växer här.
I omgivningarna utbreder sig vidsträckta lövskogar som i huvudsak är betade. Ekskogen
mellan Nedergården och riksväg 40 är rik på fornlämningar. Här finns talrika odlingsrösen,
terrasserade fornåkrar och en hålväg. Öppna gläntor omväxlar med tätare partier. I nordänden
ner mot nuvarande riksvägen övergår skogen gradvis i en granskog med grova granar. Något
längre mot sydväst, i sluttningen ner mot vägen, finns en äldre högvuxen, ängsartad granskog
med trolldruva och rik lavflora.
I lövskogar och betesmarker förekommer bitvis rikare lundflora med gullpudra, blåsippa och
ormbär. Svampfloran är relativt dåligt undersökt, men här har gjorts fynd av bl a
violfotskremla.
Söder om byn utmed vägen till Dalsjöfors sträcker sig en markerad och tydlig rullstensås,
bevuxen med gles tall- och björkskog. I kanten av åsen ligger de två små dödissjöarna
Karlsaflogarna. Det är den mest välbevarade delen av Rångedalaåsen, som en gång var en av
Sjuhäradsbygdens mest värdefulla isälvsavlagringar. Den utgör dessutom en del av den så
kallade primärbildningen. Den är av stort vetenskapligt och pedagogiskt intresse och föreslås
vara värd att skydda som naturreservat i länets naturvårdsplan från 1976.

~~~~~~~~
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08*057 • HÄLJAREDS KVARN

Klass III - högt naturvärde
Kvarnfall och strömsträcka.�Häckningslokal för strömstare och forsärla.

Häljaredsån är dämd vid Häljareds kvarn. Nedströms fallet fortsätter ån med en lång
forssträcka, som så småningom blir lugnare. Kring kvarnfallet omges ån av fuktig sumpskog,
men längre nedströms kantas den av hyggen. I strandkanten växer gullpudra och smörbollar. I
sumpskogen norr om kvarndammen förekommer korallrot. Forsärla och strömstare brukar
häcka i anslutning till kvarnen och knipa häckar i kvarndammen uppströms.

~~~~~~~~

08*058 • MADTORP

Klass III - högt naturvärde
Blädad granskog.

Strax intill den gamla järnvägsbanken öster om Häljareds kvarn ligger detta barrskogsbestånd.
Det är en gles gammal barrskog med inslag av grova granar och stor åldersvariation. Den
glesa skogen med mossbelupna stubbar ger ett tilltalande intryck och är ett bra exempel på
gammal blädad bondeskog.

~~~~~~~~

08*060 • BIOLOGISKA DAMMEN I DALSJÖFORS

Klass II - mycket högt naturvärde
Damm med rikt fågelliv.

Biologiska dammen i Dalsjöfors är anlagd i kanten av den dikade Toarpamossen. Dammen
utgjorde under åren 1968-1975 kommunal reningsanläggning för samhället.
Ett rikt fågelliv har kunnat konstateras i dammen. Bland häckfåglarna har förekommit arter
som mindre strandpipare, gulärla, grönbena, rörhöna, enkelbeckasin, tofsvipa, kricka,
sävsparv och rörsångare. Därtill kommer ett stort antal tillfälliga besökare. Dammen är
dessutom en värdefull reproduktionslokal för grod- och kräldjur, däribland snok.
Det faktum att dammen anlades på en mosse medförde till en början att konstgjorda torvöar
bildades i dammen, till gagn för fågellivet. Efter nedläggningen av reningsanläggningen
sänktes vattendjupet och dammen började växa igen med bl a vass och kaveldun.
Igenväxningen av dammen har varit negativ för fågellivet och sannolikt har flera arter
försvunnit. En restaurering genom höjt vattenstånd skulle på sikt kunna förbättra
förutsättningarna.

~~~~~~~~

08*061 • STORA OCH LILLA DALSJÖN

Klass III - högt naturvärde
Sjöar med storlom.

De två oligotrofa klarvattensjöarna Stora och Lilla Dalsjön ligger strax söder om Dalsjöfors
samhälle. Lilla Dalsjön omges helt av skogsmark medan Stora Dalsjön är delvis omgiven av
bebyggelse. I Lilla Dalsjön häckar årligen ett par av storlom.
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Fiskfaunan i Stora Dalsjön är ordinär med siklöja, mört, gädda och abborre. Tidigare har det
funnits ett reproducerande rödingbestånd. Dessutom finns uppgifter om Limnocalanus
macrurus.

~~~~~~~~

08*062 • BYGD

Klass III - högt naturvärde
Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med inslag av bokskog.

Kring gårdarna i Bygd utbreder sig ett vackert kulturlandskap med små ekhagar,
stengärdesgårdar, odlingslyckor och hamlade träd. Den småkuperade terrängen bidrar till att
ge odlingslandskapet dess karaktär. På höjderna vid Kulla växer två större gallrade
bokbestånd.
Vid Bygd växer gyckelblomma, som är en mindre allmän, kulturspridd och vackert gul
blomma.

~~~~~~~~

08*063 • HJORTRYD

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor ekskogsområde med betydelse för rekreation och friluftsliv.�Välbevarad rullstensås.

Strax väster om Dalsjöfors samhälle utbreder sig ett större lövskogsområde. Närmast
samhället ligger en gles varierad ekskog med en del grova träd. Utmed vägen står en stor ek
som är förklarad som naturminne. Fuktdråg och rikare hässlen ingår. I sydväst övergår skogen
i granskog. Området genomkorsas av stigar och nyttjas som närströvområde av
Dalsjöforsborna.
På ekarna växer laven rostfläck och på några aspar förekommer korallblylav och ädellav. I
fältskiktet växer ängskovall, gullris och liljekonvalj. Dessutom förekommer hässlebrodd
sällsynt. I öppna gläntor på åsen växer ängsväxterna svinrot och ängshavre.
Vid hembygdsgården finns en idyllisk liten kulturmiljö med inslag av hamlade askar. I
sluttningen nedanför växer lövskogar med stort inslag av ädla lövträd.
Strax öster om järnvägen löper en långsträckt och välbevarad rullstensås. Den utgör första
delen av den så kallade Rångedalaåsen, som längre norrut kan följas vidare vid Toarp. En stig
följer åsen under långa sträckor. Åsen börjar i sydväst på den lilla Söckemossen. Även
mossen är av visst geologiskt intresse, eftersom den utgör vattendelaren för Toarpsissjöns
avrinning.

~~~~~~~~

08*064 • SENÅSA SKÄFTINGSBACKA

Klass III - högt naturvärde
Stora lövskogar.

Utmed vägen mellan Dalsjöfors och Gånghester utbreder sig ett odlingslandskap med stora
lövskogar. Det rör sig i de flesta fall om relativt unga fuktiga björk- och alskogar som vuxit
upp på gammal åker och ängsmark. Vissa av bestånden betas och i några fall ligger
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betesmarker med solitära träd i direkt anslutning. Den stora lövskogsarealen gör att området
har värde ur naturvårdsynpunkt även om många enskilda bestånd är tämligen triviala.
Vid Skäftingsbacka står en allé med grova, hamlade askar utmed vägen upp till gården. Allén
har stor betydelse för landskapsbilden, men många av träden är i dåligt skick.

~~~~~~~~

08*065 • VÄRSLEBACKEN OCH RYD

Klass III - högt naturvärde
Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap.

Värslebacken och Ryd ligger utmed vägen mot Långhult på höjderna ovanför Gånghester.
Kring husen finns kulturmarker med stenmurar, lövdungar, hamlade träd och kultiverade
betesmarker. I en askallé vid Värslebacken växer lunglav och grynig filtlav. Vid Ryd finns en
större lövskog med blandade lövträd, hassel, blåsippa och lunglav.

~~~~~~~~

08*066 • LÅNGHULT

Klass II - mycket högt naturvärde
Vackert beteslandskap.�Gammal bokskog med sällsynta lavar.

Långhult är beläget på de skogsklädda höjderna nordväst om Gånghester. Gårdsmiljön består
av noggrant renoverade hus från 1700-talet. Runt husen står ett antal grova, hamlade askar
och lönnar, sannolikt ungefär likåldriga med bebyggelsen.
Väster om gårdsmiljön utbreder sig ett varierat beteslandskap med gamla åkertegar, stenmurar
och trädridåer. Fläckvis förekommer partier med ogödslad mark. Här växer svinrot, darrgräs,
ormrot och smörbollar.
I sluttningen öster om huset står en bokskog med stort inslag av lågor och grova ekar och
bokar. Bokarna är bevuxna med rika bestånd av signalarten kupig skrynkellav. Exempel på
andra ovanliga lavar som förekommer i bokskogen och på de hamlade träden runt huset är
lunglav, almlav, gulnål, luddlav och kornig nållav.
Utmed källdrag i skogen förekommer häxört.

~~~~~~~~

08*067 • STOREMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse och sumpskog.

Svagt välvd mosse som ligger i de höglänta områdena mellan Ryd och Häglared. Mossen är
glest trädbevuxen framförallt i de norra delarna. I södra änden finns en sumpskog med
gammal senvuxen björk och gran.

~~~~~~~~
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08*070 • KRANSÅN

Klass II - mycket högt naturvärde
Reproduktionslokal för öring.�Tilltalande bäckravin i rekreationsområde.

Kransån rinner med en porlande strid ström genom motionsområdet Kransmossen. Terrängen
utmed vattendraget är tilltalande och lättgången. Flera motionsspår och strövstigar finns i
omgivningarna. Vattenkvaliteten är god och ån är en bra reproduktionslokal för öring. Utmed
de nedre delarna av loppet kantas stränderna av fuktig alsumpskog med inslag av gråal.
Längre uppströms blir bäckfåran trängre. Här omges vattendraget av barrskog, för att
ytterligare uppströms omges av igenväxande fuktängar.
Utmed stränderna finns en tämligen rik flora med arter som lundelm, springkorn och ängsruta.
Bland mossorna i strandkanten förekommer signalarten rutbålmossa tillsammans med den
vanligare fickpellian. Utmed ån finns också rikliga förekomster av den mindre vanliga
videriskan.

~~~~~~~~

08*071 • HEDVIGSBORGSMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Stadsnära mosse med stor biologisk mångfald.

Strax söder om bostadsområdet Hedvigsborg ligger en liten mosse. Trots sin litenhet uppvisar
den många av de drag som är karaktäristiska för de västsvenska myrmarkerna. Västra delen är
relativt torr och domineras av klockljung. I laggzonen förekommer myrlilja. I den östra delen
finns en mosaik av tuvor och mycket blöta höljor. På tuvorna växer rikligt med vitag och i
höljorna växer småsileshår och rundsileshår. På älgspillning påträffades den tämligen
ovanliga komossan.
I anslutning till mossen förekommer också korallrot. De blöta markerna är viktiga jaktmarker
för snok. Trots att mossen är delvis påverkad av dikning bedöms den ha högt naturvärde. Den
utgör en viktig miljö för den biologiska mångfalden i stadens närhet och har dessutom ett
pedagogiskt värde.

~~~~~~~~

08*073 • HYBERGSVÄGEN

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Utmed Hybergsvägen norr om Hässleholmen ligger denna blandlövskog utmed en liten bäck.
Fältskiktet är högvuxet med älggräs, kirskål och kärrfibbla. En cykelväg går utmed ena
kanten.

~~~~~~~~
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08*074 • HÄSSLEHOLMEN

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Utmed riksväg 40 vid västra utfarten från Borås ligger två lövbestånd med björk och ek.
Ursprungligen har de hängt samman med lövskogen vid Ollonstupet men har numera splittrats
upp av vägar och bebyggelse.

~~~~~~~~

08*075 • OLLONSTUPET

Klass I - högsta naturvärde
Ädellövskog med lundflora och sällsynta kryptogamer.�Geologiskt intressant
bergsklack.�Betydelse för närrekreation.

Ovanför Hultasjön, i Borås sydvästra delar, reser sig en lövskogsbevuxen bergsklack. En
skidbacke löper nerför sluttningen i dess centrala delar. Området är ett välutnyttjat
promenadområde. Det genomkorsas av flera promenadvägar och strövstigar och ansluter till
den närliggande Hultasjön, som är ett sportfiskevatten med fiskebryggor.
Bergsklacken utgörs av den basiska bergarten ultrabasit, som är sällsynt i kommunen.
Geologisk forskning har här bedrivits för att undersöka hur och när bergarten har bildats och
vilka fenomen som uppstått i kontakten med de omgivande sura bergarterna. Dessutom
försöker man utröna hur bildningen hänger samman med en annan större ultrabasitklump i
norra delen av tätorten.
Den biologiskt rikaste delen är en blockrik sluttning med framförallt hassel och ek strax
sydväst om skidbacken. Området går också under benämningen Ollonstupet och ligger i
västra kanten av ultrabasitklumpen. Floran är rik, tydligt påverkad av de basiska bergarterna. I
fältskiktet förekommer lundflora med arter som skavfräken, kransrams, blåsippa, ormbär,
tandrot, löktrav och vätteros. Bland mossor och svampar kan nämnas signalarterna
rutbålmossa, luktticka och stor aspticka.
Mot sydväst ökar inslaget av gran. Dessa delar är trivialare, men här finns ändå vissa
intressanta kärlväxter, som t ex trolldruva. På stenar och stubbar växer den rödlistade
skuggmossan.
Skogsområdet kring Ollonstupet hyser ett rikt fågelliv. De flesta vanliga lövskogsarter
förekommer. Bland mer intressanta arter kan nämnas stenknäck, som årligen håller till i
området och sannolikt häckar. Lövskogsområdet har även dragningskraft på många däggdjur.
Nästan helt orädda rådjur utgör ett normalt inslag i djurlivet.
Området nordost om skidbacken utgör den egentliga ultrabasitklumpen. Här är floran
trivialare med kruståtel och ängskovall. Mossfloran på klipporna hyser dock en del något mer
krävande arter, vilket vittnar om en annorlunda berggrund.

~~~~~~~~

08*076 • HÄSSLEHOLMSSJÖARNA

Klass III - högt naturvärde
Lövskog och små sjöar med betydelse för biologisk mångfald och närrekreation i stadsmiljön.

Hässleholmssjöarna ligger i nära anslutning till sjukhusområdet. Sjöarna utnyttjas för ”put and
take”-fiske. Fiskebryggor finns i sjöarna och omgivningarna utnyttjas för närrekreation.
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Sjöarna omges av en vassbård och i omgivningarna växer lövskog. I sjukhusområdet väster
om sjöarna ligger flera små lövdungar insprängda. Huvudsakligen dominerar ek och björk,
men här finns också rikare bestånd med bl a lönn och hassel.

~~~~~~~~

08*077 • ANNELUNDSPARKEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Tall-hasselskog med ovanliga svampar.�Park med stor betydelse för närrekreation.

Annelundsparken är ett välbesökt promenadområde i stadens centrala delar. Parken är i
huvudsak skogsbevuxen, men den genomkorsas av stigar och promenadvägar och här finns
även en lekplats, gräsmattor och blomsterarrangemang. Mosaiken av mer välskötta, öppna
partier och tätare skogsbestånd skapar en värdefull biologisk variation.
Skogsbestånden har inte direkt naturskogsprägel men hyser ändå fina biologiska kvaliteter.
Högresta tallar sätter sin prägel på parken och mellan dem växer hassel och bok. Några
bokskogsbestånd ingår också.
Liljekonvaljen spelar en framträdande roll i fältskiktet. I parken finns även en del ovanliga
svampar som indikerar högre naturvärden. Dessa är bland annat grovticka, jätteticka och
kruskantarell.

~~~~~~~~

08*078 • DRUVEFORS

Klass III - högt naturvärde
Bokskog i bostadsområde.

Invid hyreshus och villor vid Druvefors ligger en liten bokskog. Träden är tämligen grova
men beståndet är artfattigt. En promenadväg löper genom bokskogen som också har viss
estetisk betydelse för närmiljön.

~~~~~~~~

08*079 • FREDRIKSBORG

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Mellan järnvägen och villabebyggelse vid Fredriksborg ligger denna lilla blandskog på en
höjd med mycket berg i dagen. I beståndet växer asp och björk, med inslag av ädla lövträd
som alm och lönn. Barrträd förekommer också.

~~~~~~~~

08*080 • VÄSTERGÅRDSHAGEN

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Ett litet lövskogsområde i anslutning till bebyggelsen i Trandared. Här finns en del relativt
ung lövskog med sälg och asp och ett delvis äldre lövbestånd med ek och björk. En del av
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området utgörs av en hästbetad ekhage. Miljön har viss betydelse som grönområde, men de
biologiska värdena är begränsade.

~~~~~~~~

08*081 • SÖRMARKEN

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Ett smalt lövskogsbestånd som ligger inklämt mellan villabebyggelse och industrier. I
huvudsak växer här sälg och björk, med inslag av ek, asp, hassel och rönn. Området har
betydelse för närmiljön.

~~~~~~~~

08*082 • BRÄMHULT

Klass III - högt naturvärde
�Lövskogsrikt variationsrikt odlingslandskap i vackert höjdläge�Stor betydelse för
närrekreationen.�Nyckelbiotoper i skogen.

Brämhults kyrka och bygden runt omkring ligger högt med utsikt åt sydväst. Landskapet är
tilltalande, med ekhagar, björkhagar, stenmurar, öppna betesmarker och små körvägar. Utmed
landsvägen norr om kyrkan växer en rad med grova almar och kring gårdarna står alléer och
enstaka vårdträd. På dessa växer ovanliga mossor och lavar, bl a den hotade alléorangelaven.
Vid gården Sörbo finns en särskilt värdefull ekhage. Hagen består dels av tätare partier och
dels av öppnare mark omväxlande med hasselbuskage och stora odlingsrösen. Området har ett
artrikt fågelliv med bl a fyra hackspettsarter och nötkråka. Det är också betydelsefullt för
friluftslivet och hyser bl a en forngrav.
I odlingslandskapets utkanter finns en del intressanta skogsområden, som även är flitigt
utnyttjade av friluftslivet. Skogen i anslutning till Myrås utnyttjas som undersökningsområde
av skolan. Här rinner Myråsbäcken fram i en brant ravin. Grönvit nattviol förekommer rikligt
på gammal odlingsmark och gullpudra växer i en sumpskog.
Utmed Sörbobäcken finns en gransumpskog med kullfallna träd och rik mossvegetation och
med inslag av arter som signalerar höga naturvärden. Bland förekommande mossor kan
nämnas mörk husmossa och rutbålmossa.

~~~~~~~~

08*083 • SKINNAREHULT

Klass III - högt naturvärde
Bokskog

Skinnarehult ligger i skogsterrängen söder om Lilla Dalsjön. Runt gården finns småskaliga
åkermarker och i anslutning till kulturmarkerna ligger ett bokstånd med inslag av asp, rönn
och lönn. Blåsippa och grynig filtlav förekommer.

~~~~~~~~
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08*084 • GETÄNGEN

Klass III - högt naturvärde
Industrilandskap med rikt fågelliv.

Getängen ligger utmed Viskan i Borås västra delar. Det är stadens största industriområde och
här finns inte det som generellt brukar betraktas som värdefull natur. Det kan ändå finnas
motiv för att presentera området i denna naturvårdsplan eftersom det i området förekommer
flera intressanta fåglar. En förklaring är att många arter gynnats av den "konstgjorda natur"
som skapats och som delvis påminner om fåglarnas naturliga häckningsmiljöer. De väldiga
industribyggnaderna blir klippväggar, betongklumpar blir stenblock, grusplanerna blir
sandhedar och buskagen blir brynvegetation. Andra viktiga faktorer är att Viskan rinner
genom området och skapar viktiga livsbetingelser för många arter och att det kan finnas kvar
fuktiga restytor med naturlig vegetation på enstaka ställen.
Fågelarter som häckar i området är stenskvätta, fasan, fiskmås, strandskata, hussvala,
buskskvätta, mindre strandpipare och svart rödstjärt. Tidigare har även noterats gulärla,
skogssnäppa, tofsvipa och grönbena, men det är oklart om de finns kvar.
Förutom fågellivet kan nämnas att även många växter förekommer i området. Det rör sig
främst om trädgårdsrymlingar och kulturväxter som här kan sprida sig; exempel är äkta
vallört, myskmalva, vårtörel och nattljus.

~~~~~~~~

08*086 • HESTRA

Klass III - högt naturvärde
Flyttblock.

Väster om väg 180, precis vid avfarten till sjukhemmet vid Hestra, ligger ett stort flyttblock
som påminner oss om inlandsisens enorma kraft. Blocket är kubformat med en volym på
ungefär 100 m3. Det består av förgnejsad granit och har inslag av pegmatitgångar med stora
kvartskristaller.
Det finns många flyttblock inom kommunen, men de är sällan lika lättillgängliga som detta.
Sammansättningen indikerar att blocket kommer från trakten, men man har inte kunnat dra
några säkra slutsatser om dess härkomst.

~~~~~~~~

08*087 • BRÄKESÅS

Klass III - högt naturvärde
Sumpskog.

Väster om Eskilsryd finns en blandlövskog som omges av barrskogar. Björk dominerar
tillsammans med gran och klibbal. Det finns gott om lågor av både björk och gran. Marken är
fuktig och ett bäckdråg rinner genom området. I den västra delen finns en liten brant med
lodytor och block. Stenmurar och rester av ett gammalt torp vittnar om att det rör sig om
gamla kulturmarker.

~~~~~~~~
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08*088 • ÖVRARP

Klass III - högt naturvärde
Branter.

I sluttningarna ner mot Stora och Lilla Dalsjön finns branter med mossbevuxna stenblock och
klippstup. Enstaka granar växer på avsatser. Bok, rönn och björk finns främst i rasbranternas
nedre delar. Här finns också rikligt med död ved i form av stormfällda granar.

09*001 • UPPTRÖST, ÖSTRA OCH VÄSTRA HUNGHULT

Klass I - högsta naturvärde
Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap.

Landskapet sydväst om Borås karaktäriseras av vidsträckta barrskogar omväxlande med
mossar och skogssjöar. Här och var öppnar sig skogen kring mindre gårdar och byar med
välhävdade kulturmarker. Bebyggelsen och odlingsmarkerna ligger ofta i typiska höjdlägen.
Omgivningarna kring gårdarna präglas av hagmarker, små åkrar, odlingsrösen, stenmurar och
gamla körvägar, vilket ger odlingslandskapet en ålderdomlig prägel.
Upptröst är ett av kommunens allra vackraste odlingslandskap med sina vällagda stenmurar
som följer den kuperade terrängen på ett nästan magiskt vis. Åkrarna bildar ett gytter
tillsammans med åkerholmar, lövdungar och renar. På de otaliga renarna mellan åkrar och
längs vägar och stenmurar växer slåttergubbe, svinrot och andra naturligt hävdgynnade arter.
Vid husen står grova, hamlade askar med förekomst av den rödlistade laven almlav. I byns
utkanter, utmed ett tillflöde till Häljabäcken, finns betad granskog med intressanta
svampförekomster.
Vid Västra Hunghult präglas landskapsbilden av ett stort antal steniga och vackra björkhagar.
Landskapet är välhävdat med slagna vägrenar. I en öppen betesmark finns en fin flora med
bl a låsbräken. Som ett udda inslag i landskapsbilden höjer sig ett antal små kullar ovanför
åkermarkerna söder om gårdarna. Kullarna utgörs av morän och isälvsmaterial och är av
geologiskt intresse.
Väster om det uppodlade stråket från Upptröst till Västra Hunghult finns en rad små öppna
mossar omväxlande med äldre skog. De ursprungliga mossmarkerna har delvis odlats upp
eller utnyttjats till torvtäkt, men en del mer eller mindre opåverkade mossar återstår.
Mossmarkerna har ett naturligt samband med de odlade markerna och utnyttjas i vissa fall
ännu som betesmark.

~~~~~~~~

09*004 • BREDAREMOSSEN & STENSJÖBÄCKEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Våtmark.

Stensjöbäcken är ett källflöde till vattendraget Surtan som rinner vidare in i Marks kommun.
Bäcken omges av barrskog och mindre kärrmarker. I nordväst utbreder sig en myrmosaik med
inslag av små gölar kring Bredaremossen, som huvudsakligen ligger i Bollebygds kommun.

~~~~~~~~
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09*005 • UTTERMOSSEN

Klass I - högsta naturvärde
Stor och variationsrik mosse med rik fågelfauna.

Uttermossen ligger i skogsbygderna sydväst om Upptröst och Hunghult. Det är en stor och
varierad våtmark som i huvudsak utgörs av en svagt välvd mosse. Mossen har välutvecklade
dråg och bågformiga strängstrukturer. Den centrala delen är helt kal och rik på blöta höljor.
Ett stort antal barrskogsbevuxna mossholmar och två större mossgölar omgivna av gungflyn
skapar en stor variation. Mossen ger ett intryck av orördhet. Den är relativt opåverkad av
hydrologiska ingrepp och stora kalavverkningar i omgivningarna.
Fågellivet är rikt med bland annat grönbena, ljungpipare, storspov, tofsvipa och gulärla.

~~~~~~~~

09*006 • HESSERED

Klass III - högt naturvärde
Odlingslandskap med inslag av hagmarker.�Geologiskt intressant formation.

I skogsbygderna på gränsen till Marks kommun, vid Hessered, öppnar sig ett flackt
odlingslandskap med inslag av åkerholmar och enstaka hagmarker. Området utgörs av ett
uppodlat isälvsdelta som begränsas av skogklädda berg runt om. Deltaplanet syns tydligt på
flera ställen, framförallt i söder.
Surtan rinner genom det öppna landskapet. Vattendraget har delvis ett meandrande lopp som
orsakat en tydlig erosion i de lösa sedimenten. De väl markerade erosionsbranterna skär
genom sedimenten på flera ställen.
I den något kuperade terrängen vid Ågården finns några storblockiga betesmarker med
björkar och enbuskar. Hagarna ligger helt nära vägen och har betydelse för landkapsbilden. I
det mer öppna landskapet ute på deltaplanet finns en liten öppen betesmark med darrgräs,
jungfrulin, slåttergubbe och grönvit nattviol.

~~~~~~~~

09*007 • RÅMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Mosse och vattendrag med fuktängar.

Råmossen ligger i en sänka i terrängen cirka en kilometer norr om Skrimhult. Mossen är
delvis bevuxen med småtall och saknar större sammanhängande mosseplan. Mindre
talldungar omväxlar med små öppna mosseplan med en vegetation av hedsäv och klockljung.
I blötare höljor växer vitag. Här och var syns spår efter gamla dikningar.
Utmed västra kanten rinner Surtan fram omgiven av igenväxande fuktängar. Vattendraget
slingrar sig fram i krokiga meanderbågar.

~~~~~~~~
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09*008 • SURTAN

Klass II - mycket högt naturvärde
Vattendrag.

Källflödena till Surtan rinner här i anslutning till Råmossen och genom odlingslandskapet vid
Hessered. Däremellan rinner de genom skogsmark med gran och inslag av klibbal. Block och
stenar omväxlar med fina grusbottnar.

~~~~~~~~

09*009 • BRÄNNEREDSMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Mosse med mossgölar.

Bränneredsmossen ligger strax väster om vägen mellan Skrimhult och Hunghult. Mossen är
delvis dikad, vilket påskyndat igenväxningen. Stora delar är bevuxna med en gles tallskog.
Två mossgölar bidrar till att skapa biologisk variation. Nordost om mossen växer en gammal
blädad skog med grova tallar på fastmarken.

~~~~~~~~

09*010 • SKRIMHULT OCH ALVARED

Klass II - mycket högt naturvärde
Odlingslandskap med inslag av hagmarker.

Alvared och Skrimhult ligger i skogsbygderna några kilometer norr om Seglora. Kring
gårdarna öppnar sig landskapet, och barrskogens monotoni bryts av åkrar, betesmarker och
lövrika bryn. Vid Alvared finns tämligen stora uppodlade madmarker, medan landskapet vid
Skrimhult är mer småskaligt.
På en kulle söder om den väl samlade gårdsmiljön vid Alvared finns en vacker och varierad
hagmark. I en brant sydostsluttning påträffas en rik flora med kattfot, jungfrulin, slåttergubbe
och svinrot. I betesmarken finns gott om kulturhistoriska spår, som t ex stenmurar,
odlingsrösen och en jordkällare. Vid vägen söder om Skrimhult finns en annan fin betesmark
där det växer rikligt med hasselbuskar.

~~~~~~~~

10*001 • SKINNEMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Myrar med intressant flora.

Skinnemossen ingår i en våtmarksmosaik i skogslandskapet nordost om Hunghult. Mossarna
är uppsplittrade på flera mer eller mindre otydliga mosseplan varav en del är tallbevuxna.
Flera små mosstjärnar, fastmarksholmar och dråg bidrar till att skapa variation. Utmed
Häljabäcken finns kärr och fuktängar.
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På Skinnemossen finns lokaler för flera ovanliga växter som är representativa för de
västsvenska våtmarkerna. Här har bl a noterats strandlummer, klockgentiana, kallgräs och
brunag.

~~~~~~~~

10*002 • YTTRE NÄS

Klass I - högsta naturvärde
Vackert och lövrikt småskaligt kulturlandskap.

Gården Yttre Näs ligger på en halvö i klarvattenssjön Uppsalen. Kring gården finns
vidsträckta steniga, lövrika betesmarker. Gamla oregelbundna åkermarker och kraftiga
odlingsrösen bildar en tilltalande och biologiskt viktig mosaik tillsammans med glesa
lövdungar.
Inslaget av träd är variationsrikt vad gäller såväl arter som åldersfördelning. Här finns gamla
lindar och björkar med spår av hamling och grova spärrkroniga ekar. Här och var växer grova
aspar och dessutom förekommer ask, lönn och rönn. Många grova och murkna träd har
betydelse för svampfloran och fågellivet.
På träden växer en intressant epifytisk lav- och mossflora. Invid huset förekommer bl a
silverlav och grynig filtlav samt några arter av knappnålslavar, däribland den rödlistade
Sclerophora amabilis. I betesmarken förekommer lunglav och fällmossa.
På stenfoten till ett av husen förekommer en intressant liten skorplav, den sällsynta
guldorangelaven, som annars främst påträffas på kalkrika klippor.
Längst åt öster finns ett parti med luckig, betad skog med gran, ek och björk. Här växer bl a
den rödlistade arten grynig lönnlav.

~~~~~~~~

10*003 • UPPSALEN

Klass III - högt naturvärde
Medelstor klarvattensjö.�Möjlig häckningslokal för storlom.

Uppsalen är en klarvattensjö med oregelbunden form och branta, steniga stränder. Sjön ger ett
intryck av orördhet, vilket gör den intressant för friluftslivet. Storlom har tidigare häckat, men
det är oklart om den finns kvar. Fiskfaunan är ordinär med ål, gädda, mört och abborre.

~~~~~~~~

10*004 • ÖVRE NÄS

Klass III - högt naturvärde
Beteslandskap med hällmarker och grova ädellövträd.�Vacker landskapsbild.

Övre Näs är beläget vid östra änden av sjön Uppsalen. Här ligger några gårdar omgivna av ett
stort sammanhängande beteslandskap med kultiverade betesmarker. I betesmarkerna finns ett
stort antal hällmarker som sätter en särskild prägel på landskapet. På hällmarkerna växer olika
fetknoppsarter och raggmossor.
Kring gårdarna står en del grova ädellövträd och landskapet får ytterligare variation av
stenmurar, bryn och hasselridåer.

~~~~~~~~
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10*005 • ABBORRÅSAMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Våtmark.

Abborråsamossen är en långsmal, svagt välvd mosse med tydliga bågformiga strängstrukturer.
Norra delen är glest trädbevuxen med tall. I anslutning till det öppna mosseplanet i söder
ligger de bägge gölarna Lomtjärn och Fjälltjärn. Lite längre åt nordost ligger Kattjärn.

~~~~~~~~

10*006 • ABBORRÅSEN

Klass III - högt naturvärde
Igenvuxen björkhage med grova träd.

Den långsmala Abborrsjön omges i huvudsak av barrskog och hyggen. Utmed den sydvästra
stranden finns enstaka hus. I sluttningen ner mot sjön vid Abborråsen finns en igenväxande
björkhage med inslag av grova träd, bl a asp och hamlade björkar. En del tämligen grova
mossbelupna ekar förekommer. Vid gården står några lönnar.

~~~~~~~~

10*007 • RYDSMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Mosse.

Rydsmossen ligger strax sydväst om Viared. Mossen består av två åtskilda mosseplan som
delvis är påverkade av dikning, torvtäkt och en kraftledning.

~~~~~~~~

10*008 • VÄSTERSJÖN

Klass II - mycket högt naturvärde
Sjö med häckande storlom samt lokaler för klockgentiana och strandlummer.

Västersjön ligger i skogsområdet strax söder om Viared. Det är en oregelbunden sjö med flera
öar. Utmed sjön finns en hel del fritidsbebyggelse.
Stränderna är steniga med inslag av pors och blåtåtel. I strandkanten förekommer
strandlummer och klockgentiana på flera ställen. I södra delen av sjön förekommer den röda
formen av vit näckros; sannolikt är den inplanterad.
Ett tiotal fiskarter förekommer i sjön, däribland sik och inplanterad gös.
Strandlummer förekommer också i strandkanten av den närliggande sjön Björken. Denna sjö
är dock som helhet kraftigt störd av vattenskidåkning.

~~~~~~~~
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10*009 • RIDDAREBO

Klass III - högt naturvärde
Vackert odlingslandskap med kulturhistoriskt intressant bebyggelse och hagmarksrester.

Riddarebo ligger invid Västersjöns östra strand. Markerna ner mot sjön utgörs av slagna och
betade öppna vallar. En dunge med grova sparbanksekar, stenmurar och restytor med
ogödslad gräsmark bidrar till att skapa biologisk variation i landskapet. Jungfrulin och svinrot
växer i en liten slänt. Bebyggelsen är kulturhistoriskt intressant.

~~~~~~~~

10*010 • SLOTTSARBETE

Klass II - mycket högt naturvärde
Slagna vallar med säregen flora.

Slottsarbete är ett gammalt torp vid Västersjöns södra strand. Kring huset finns öppen mark i
form av gamla slåttervallar. I dessa påträffas en blandad flora med såväl naturliga ängsväxter
som införda och exotiska arter. Här växer t ex jungfrulin, rotfibbla, lundkovall, gullviva,
rödfibbla och nattviol. Bland de mer spektakulära inslagen kan nämnas stor ormrot, som har
sin naturliga hemvist på alpängarna i södra Europa.
Förklaringen till den udda floran är att huset tidigare ägdes av nu framlidna fru Elsie Persson,
som var en hängiven botanist. Hon planterade in en hel del växter och såg till att de forna
vallarna sköttes som slåtterängar.

~~~~~~~~

10*011 • TVARESMOSSEN, SLÄTTEMOSSEN, STORA BREDEMOSSEN OCH KALBOKÄRR

Klass III - högt naturvärde
Mossar.

Strax söder om Västersjön ligger en rad svagt välvda mossar som är glest trädbevuxna.

~~~~~~~~

10*012 • LILLA BOSNÄS

Klass II - mycket högt naturvärde
Lövskog och hagmarker med fin epifytflora och stort värde för friluftslivet.

Lilla Bosnäs är ett välutnyttjat friluftsområde som är beläget på näset mellan Bosnäsviken och
Äktasjön. I området finns ekhagar och betesmarker med stora odlingsrösen omväxlande med
yngre och mer ensidiga lövskogar. Här och var i området förekommer mycket grova ädla
lövträd, som ask, lind och lönn. På en del av dessa återfinns en rik epifytflora med lunglav,
rostfläck, grynig filtlav, bårdlav, ädellav och almlav, varav de två sistnämnda är rödlistade.
Bland mossorna kan noteras fällmossa och trädporella. På en grov ek påträffades den
rödlistade oxtungesvampen.
De varierade lövbestånden har en  god tillgång på hålträd och bedöms vara värdefulla för
fågellivet. Sannolikt förekommer huvuddelen av de vanligaste lövskogsfåglarna. Den stora
andelen hasselbuskar utnyttjas ofta av födosökande nötkråkor.
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Längst i nordväst finns en betad hagmark med ekar och ogödslad mark. Slåttergubbe
förekommer. Mitt i hagmarken står en gammal jordkällare. Den som kikar in i grottan kan se
ett svagt ljusgrönt självlysande sken från marken. Det är den märkliga lysmossan som även
har det mer spännande namnet drakguldsmossa. Mossan får inte vidröras eftersom den då kan
försvinna.

~~~~~~~~

10*014 • ÄKTASJÖN OCH BOSJÖN

Klass III - högt naturvärde
Sjö med häckande storlom.

Äktasjön och Bosjön ligger strax söder om Viared. Sjöarna hänger samman med Västersjön
och har en likartad karaktär. De är oregelbundna med många flikiga små vikar. I väster
domineras omgivningarna av barrskogar och i öster finns mycket fritidsbebyggelse.
Ett par av storlom brukar årligen häcka i någon av sjöarna.

~~~~~~~~

10*015 • BÅLÅN MED OMGIVNINGAR

Klass II - mycket högt naturvärde
Vattendrag med förekomst av flodpärlmussla.�Forsträcka med öar och förekomst av safsa
och hampflockel.

Bålån rinner mellan Äktasjön och Storsjön. Efter utloppet ur Äktasjön omges ån av fuktig
sumpskog med gran och klibbal. Granskogen har delvis uppnått avsevärd ålder. Bäcken bildar
här en liten forssträcka med flera armar som skapar öar och översilningsmark, en s k
kvillbäck. Strax söder om forssträckan lugnar vattnet ner sig och flyter långsamt fram omgivet
av fuktiga mader med blåtåtel.
Söderut är åns omgivningar mindre intressanta, med ett stort inslag av hyggen och ungskogar.
Strax före inloppet i Storsjön finns en vacker forssträcka med rester av dammar och
vattenkraftsanläggningar. Även här delar ån upp sig i en kvillbäck och på öarna finns dungar
av översvämningsskog. Utmed strandkanten växer enstaka bestånd av safsa och hampflockel
och på öarna förekommer storrams och ormbär. Tyvärr har denna unika miljö delvis förstörts
av granplanteringar och hyggen i omgivningarna.
Vattenkvaliteten i Bålån är god. Här finns många fina grusbottnar, lämpliga som lekbottnar
för öring och livsmiljö för flodpärlmussla. Den senare har konstaterats förkomma i begränsad
omfattning, främst invid inloppet i Storsjön.

~~~~~~~~

10*016 • LILLÅN

Klass I - högsta naturvärde
Djup kanjon med gammal granskog.�Rik kryptogamlokal.

Lillån rinner från Storsjön och ner i Viskan genom en delvis mycket brant ravin. I
vattendraget rinner bara en begränsad mängd vatten, eftersom det utnyttjas för
vattenkraftsproduktion.
I ravinen växer gammal granskog med ett stort inslag av torrträd och lågor i olika
nedbrytningsstadier. Skogen har goda urskogskaraktärer. I småkärr utmed bäcken växer björk
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och klibbal. Ravinens södra del kantas i öster av en kraftig brant. Nedanför branten, i
bäckfåran, ligger kraftiga klippblock.
Svampfloran är dåligt undersökt men sannolikt av intresse. Bland ovanligare arter som har
påträffats kan nämnas den sällsynta och rödlistade gransotdynan. Arten förekommer främst i
granskogar med god tillgång på grova granlågor.
På mossiga klippväggar och på marken förekommer bl a stor revmossa. Lavfloran i ravinen är
intressant, med ett ganska stort inslag av nordliga arter. Detta kan ses som ett stöd för
antagandet att området har lång kontinuitet som barrskog. Bland intressanta lavfynd kan bl a
nämnas kornig nållav, kortskaftad ärgspik, garnlav, sotlav, nordlig blodlav och barktrapelia.

~~~~~~~~

10*017 • STORSJÖN MED ÖAR OCH OMGIVNINGAR

Klass III - högt naturvärde
Sjö med många öar, vikar och uddar. �Lokal för storlom och fiskgjuse. �Betydelse för
friluftslivet.

Storsjön är ytterligare en i raden av sjöar strax sydväst om Borås tätort. Sjön har en
oregelbunden form, med många uddar och vikar. Vattenkvaliteten är god. I omgivningarna
finns barrskogar och en hel del hyggen. Några av uddarna och öarna ligger ensligt och ger
därför ett intryck av orördhet trots att skogarna i sig själva inte uppvisar några särskilda
naturvärden.
Vid Ramnabergen stupar en kraftig brant ner i sjön.
Innanför en udde vid den sydvästra stranden ligger en mäktig ravin med branta bergssidor. I
ravinen växer gammal grov granskog med ett ganska stort inslag av död ved. Fältskitet består
av kruståtel och vanliga mossor som västlig hakmossa, väggmossa, husmossa och
kvastmossa.
Markerna kring sjön utnyttjas i hög grad som friluftsområde. Badplatser finns vid Furesjön
och Storsjön och från föreningsstugan Storsjögården utgår skidspår och motionsslingor.
Själva sjön har tillkommit genom en fördämning och den regleras ganska hårt. Fiskfaunan i
sjön är tämligen ordinär, men har inslag av gös och lake. Bland häckande fågelarter kan
nämnas storlom och fiskgjuse.

~~~~~~~~

10*019 • EKÅSMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Mosse.

Ekåsmossen ligger strax öster om fritidsbebyggelsen vid Bosjön. Den består av ett antal
mindre, åtskilda mosseplan, varav flertalet är mer eller mindre bevuxna med tall. I fältskiktet
växer tuvull, ljung, klockljung, blåbär och lingon. I anslutning till mossarna ligger två små
gölar med gula näckrosor och starr, pors och myrlilja längs stränderna. Kallgräs förekommer.

~~~~~~~~
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10*020 • VISKAFORS KYRKA

Klass II - mycket högt naturvärde
Trång och brant sprickdal.�Intressant flora och fauna

Vid Viskafors kyrka och järnvägsstation följer Viskan en markant sprickdal som på sitt
smalaste ställe endast är knappa tio meter bred. Fallhöjden är ungefär 20 meter på en ganska
kort sträcka. De kraftiga forsar och vattenfall som borde virvla fram här syns dock inte till
eftersom huvuddelen av vattnet avleds för vattenkraftsproduktion.
Utmed vattendraget häckar forsärla och strömstare. Vid järnvägsstationen finns en del
ovanliga ruderatväxter. I branten växer tall med inslag av lövträd, bl a alm. Skogstry
förekommer också.

~~~~~~~~

10*021 • CEDERSTORP

Klass II - mycket högt naturvärde
Markerad bergbrant.

Vid Cederstorp, där vägen från Viskafors till Svaneholm korsar Viskan, finns på den västra
bergssidan en brant med mäktiga block nedanför den blottade bergväggen. Blocken består
framförallt av förgnejsad granit och är som störst cirka 20 m3. Branten ligger alldeles invid
vägen och har stor betydelse för landskapsbilden.

~~~~~~~~

10*022 • SVANEHOLM

Klass I - högsta naturvärde
Bergbrant med lundflora och sällsynta kryptogamer.�Ädellövskog med naturskogskaraktär.

I den branta sluttningen ner mot Svaneholm växer ädellövskog med ask, alm, lönn, lind och
hassel. Högre upp i branten övergår den i ekskog. Skogen är vildvuxen men har ettstort inslag
av grova träd och lågor. Terrängen är svårframkomlig, med branta stup och stora klippblock.
I rasmarkerna är kärlväxtfloran rik på flera ställen. Här växer bl a kransrams, bergmynta,
vippärt, vårärt, skogstry och blåsippa.
Viskan, som flyter fram strax intill brantens fot, bidrar till att skapa ett fuktigt lokalklimat
trots att branten är sydvänd. Dessa förhållanden är sannolikt en viktig förklaring till att
området också hyser en särskilt rik lavflora med inslag av fuktighetskrävande och oceaniska
arter varav flera är rödlistade. Av de förekommande arterna kan i första hand nämnas
mussellav, grynig lönnlav och pulverädellav. Omgivningarna kring Svaneholm är sedan länge
kända som en av Sveriges intressantaste lavlokaler. Under 1930-talet gjordes här bland annat
fynd av de oceaniska arterna ärrlav och stiftärrlav. Dessa har dock inte kunnat återfinnas i
modern tid och de anses idag vara i det närmaste utdöda i Sverige. Om och i så fall varför de
försvunnit från Svaneholm är ännu inte helt säkerställt. Möjliga anledningar är utsläpp från
industriverksamhet eller att fyndlokalerna har bebyggts.
Även mossfloran i branten vid Svaneholm är rik. Här finns flera av de vanligaste signalarterna
som t ex fällmossa, trädporella och platt fjädermossa. I herbarierna i Lund och Uppsala finns
även äldre insamlingar av stor bandmossa.

~~~~~~~~
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10*023 • SVANEHOLM

Klass II - mycket högt naturvärde
Ekskog med lundflora.�Orörd naturskog i bergbrant.

Även väster om Svaneholm är dalgångens nordsluttning brant med inslag av lodräta
bergväggar och rasmarker med stora klippblock. Vegetationen är dock något magrare än i
föregående område och domineras av ek och gran, dock med visst inslag av bl a lind, ask, alm
och hassel.
I de nedre delarna av sluttningarna, invid bebyggelsen, växer en gallrad ängsekskog. I floran
förekommer kransrams, storrams, ormbär, skogstry och blåsippa.
Högre upp på sluttningarna har skogen fått utvecklas mera fritt. Här växer grova granar och
det finns gott om lågor och torrakor. I en liten ravin finns klippblock med frodig
mossvegetation. På ekar förekommer en del intressanta lavar, som t ex lunglav och grynig
lönnlav. Den fria utvecklingen gynnar sannolikt en del arter, men kan samtidigt leda till att
granen konkurrerar ut eken.

~~~~~~~~

10*024 • SVANEHOLM

Klass III - högt naturvärde
Meandrande vattendrag omgivet av fuktängar.�Geologiskt intressant sandurplan.

Sydväst om Svaneholm flyter Viskan fram i slingrande meanderbågar. Landskapet kring ån,
med dess flacka, igenväxande fuktängar, utgörs av en gammal flodbädd från den senaste
istiden eller eventuellt ett så kallat sandur. Ett sandur är en isälvsavlagring som bildas ovanför
vattenytan invid en avsmältande inlandsis eller glaciär.
Isälvsavlagringen kring Svaneholm och Viskafors har egentligen en större utbredning, men
övrig delar har bebyggts och är därför inte lika tydliga.

~~~~~~~~

10*025 • ÅRBO

Klass III - högt naturvärde
�Blandskog med ädellövträd

Strax intill vägen vid Årbo finns en storblockig brant. I branten växer blandskog med gran, ek
och inslag av ädellövträd som ask, lind och lönn. I buskskiktet förekommer bland annat
hassel.

~~~~~~~~

10*026 • SMÅÖJESTRÖM OCH STOCKASTRÖMMEN

Klass III - högt naturvärde
Fågellokal.

Vid Stockaströmmen ligger en gammal såg. Området med forsar nedanför dammen är en bra
häckningslokal för strömstare och forsärla. Ett tjugotal strömstarar brukar dessutom
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övervintra varje år. Uppströms dammen upp till Stockaströmmen brukar dessutom många
andfåglar övervintra. Det är ett bra område för salskrake, storskrake, storskarv och vigg.

~~~~~~~~

10*027 • ROGSHOLM

Klass III - högt naturvärde
Lokal för klotstarr och skvattram.

Liten tallbevuxen mosse som delvis är påverkad av en telemast och en väg. På mossen växer
klotstarr och skvattram, två arter som är ovanliga i kommunen.

~~~~~~~~

10*028 • ROGSÅS

Klass III - högt naturvärde
Ensligt vildmarksområde med våtmarker och hällmarkstallskogar.

Söder om Kinnarumma ligger ett stort av skogsbruk relativt opåverkat område.
Hällmarkstallskogar omväxlar med fuktdråg och små mossar. Tjäderspel förekommer inom
området. Vid Finnagården växer granspira i betesmarkerna.

~~~~~~~~

10*029 • FAGERSBERG

Klass III - högt naturvärde
Lövskog i villaområde.

Strax intill villabebyggelsen i södra delen av Viskafors växer en lövskog utmed en bäck. Den
domineras av medelgrov björk, med ett visst inslag av andra lövträd. Fältskiktet är högvuxet,
med skogsfräken, majbräken och blekbalsamin. Området utnyttjas som närströvområde.

~~~~~~~~

10*030 • ÅRBO

Klass II - mycket högt naturvärde
Hagmark med ekar och förekomst av låsbräken.�Fuktängar längs Viskan.

Strax innan Viskan flyter in i den trånga dalgången ner mot Tranhult gör den en vid båge. På
den "halvö" som då bildas finns en öppen, torr betesmark med enbuskar, hassel, smågran och
ek. Marken är ogödslad och här växer bl a slåttergubbe och låsbräken. Längs Viskans strand
finns svagt betade fuktängar med starr och jättegröe. Här växer även ängsruta.

~~~~~~~~
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10*031 • BRÅTATJÄRN

Klass III - högt naturvärde
Liten skogstjärn.

Bråtatjärn är en liten tjärn strax nordväst om Årbo, som helt omges av skogsmark. Längs den
norra stranden reser sig en bergbrant med lodytor och stora, djupa grottliknande sprickor. I
branten finns en hel del död ved i form av torrträd och lågor. Nedanför finns en
gransumpskog.

~~~~~~~~

10*032 • BRÄCKEBÄCKEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Trång ravin med orörd naturskog.

Norr om Årbo rinner den tämligen breda och strida Bräckebäcken fram i en trång kanjondal.
Ravinen kantas av branta bergsidor och längs botten finns rasmarker med grova klippblock.
Skogen domineras av gran och har ett stort inslag av lågor och torrakor. Död ved finns i olika
nedbrytningsstadier och flera av lågorna ligger i vattnet. Skogen är påtagligt olikåldrig och
har ett inslag av björk och rönn. På marken finns ett frodigt bottenskikt med ett stort antal
mossor, bl a mörk husmossa, hasselmossa stor revmossa, stubbsidenmossa och
kranshakmossa.

~~~~~~~~

10*033 • BJÖRSJÖ

Klass II - mycket högt naturvärde
Lokal för strandlummer.

Björsjö är en liten skogstjärn strax nordväst om Svaneholm. På en liten flytö i sjön växer den
rödlistade arten strandlummer.

~~~~~~~~

10*036 • GÄDDERED

Klass III - högt naturvärde
Skog med tjäderspel.

I skogsmarkerna norr om Gäddered finns hällmarkstallskog omväxlande med små fuktdråg
och tallbevuxen torvmark. Inom området finns lokaler för tjäderspel.

~~~~~~~~

10*037 • MADTJÄRN

Klass III - högt naturvärde
Skogsbäck och tjärn med starrmader.

Från Flyxhult mot Gäddered rinner en bäck omgiven av barrskog och kärrmarker. Näckrosor
och bäcknate växer allmänt i den relativt breda bäcken. I strandlinjen dominerar levermossan
fickpellia.
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Halvvägs mot Gäddered ligger den lilla sjön Madtjärn, som omges av starrmader och
mossmarker med klockljung, blåtåtel, pors och rosling. Sluttningarna ner mot tjärnen och
bäcken är branta och bevuxna med gran. Nordöst om tjärnen, på södra sidan av bäcken, växer
kambräken. Trana häckar i området.

~~~~~~~~

10*038 • KOERHULT

Klass II - mycket högt naturvärde
Varierat odlingslandskap med ogödslade betesmarker och hamlade askar.

Gårdarna vid Koerhult omges av kuperade hagmarker. Betesmarkerna är mycket
variationsrika. Odlingsrösen och små äldre åkerlappar förekommer på flera ställen. Vackra
stengärdesgårdar finns i och omkring betesmarkerna. Vegetationstyperna i fältskiktet varierar
från örtrik ljunghed till fårsvingelhed och mjukmattekärr. Floran är i huvudsak opåverkad av
gödsling. Fläckvis förekommer arter som rotfibbla, slåtterfibbla, svinrot, slåttergubbe och
jungfrulin.
Kring gårdarna står några grova, hamlade askar, varav flera är nyhamlade. På träden växer
lunglav och fällmossa.
Norr om gårdarna utbreder sig kultiverade betesmarker. Vid Undantaget växer lunglav på
lönn.

~~~~~~~~

10*039 • ÄLMHULT

Klass II - mycket högt naturvärde
Lokal för lunglav.�Lövskogsrest i barrskogslandskap.

Landskapet väster om Storsjön domineras av vidsträckta barrskogar. Vid Älmhult öppnar sig
skogslandskapet med öppna slåtter och betesvallar i sluttningarna nedanför gården. I en brant
strax intill huset växer en lövskog med ett stort inslag av ek. I de nedre delarna växer krattlind
och högre upp står krumma, knotiga ekar. På träden växer rikligt med lunglav och fällmossa.

~~~~~~~~

10*041 • BJÖRKHULT

Klass III - högt naturvärde
Igenväxande odlingslandskap med hamlade träd.

Den lilla Björkesjön ligger i skogsbygderna mellan Borås och Seglora. Sjön kantas av en
relativt ung björksumpskog. I omgivningarna runt sjön finns en del nyare och äldre
bebyggelse.
På Gatekullen finns några äldre gårdsmiljöer med igenväxande kulturmarker och lövdungar. I
fältskiktet växer mycket svinrot och brudborste. Runt husen och i sluttningarna ner mot vägen
växer en del gamla hamlade ädellövträd. På träden växer bl a almlav, fällmossa och lunglav.

~~~~~~~~
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10*042 • KOPPARBY

Klass III - högt naturvärde
Lokal för rödlistade lavar.

Helt omgivet av granplanteringar ligger en liten glänta med odlingsrösen och spridda lövträd.
En grov hamlad ask med bohål och en del yngre lönnar, askar och aspar förekommer. Rester
av ytterligare grova träd ligger på marken i form av murkna stockar.
På några av träden förekommer fällmossa och på en av stockarna syntes rester av skinnlav.
Dessutom finns äldre uppgifter om flera intressanta lavar, bl a mussellav, lunglav och
korallblylav. Dessa har inte kunnat återfinnas och kan vara försvunna.

~~~~~~~~

10*043 • INGELSHULT

Klass III - högt naturvärde
Ekhage med grova träd i barrskogslandskap.

Ingeshult ligger i skogslandskapet mellan Björkhult och Lönnhult. I omgivningarna kring
huset finns en betesmark med inslag av grova ekar och andra lövträd. Ett stort antal
odlingsrösen sätter sin prägel på betesmarken.

~~~~~~~~

10*044 • INGESMOSSEN OCH SJÖMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Två öppna mossar.

Ingesmossen och Sjömossen är två små mossar som ligger i skogslandskapet mellan Lönnhult
och Björkhult. Vegetationen är karaktäristisk, med martallar, hedsäv, klockljung, ljung och
pors. Längs Ingesjön finns gungflyn med vitag och dystarr.
Mossarna är delvis påverkade av dikning, främst i kanterna, vilket har lett till att tallskogen
håller på att vandra in på de öppna mosseplanen.

~~~~~~~~

10*045 • LÖNNHULT

Klass III - högt naturvärde
Odlingslandskap med vårdträd.

Byn Lönnhult utgörs av några gårdar som ligger utmed en svagt utpräglad moränrygg.
Odlingslandskapet är relativt öppet och omges av barrskog. I landskapet växer flera lönnar,
ofta som vårdträd kring husen. På en av dessa har den rödlistade laven olivbrun gytterlav
påträffats.

~~~~~~~~
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10*046 • FLYXHULT

Klass II - mycket högt naturvärde
Variationsrikt odlingslandskap med stenmurar, odlingsrösen och ogödslade hagmarker.

Flyxhult är ett i raden av små odlingslandskap utmed vägen mellan Seglora och Borås. Här
öppnar sig ett betat, variationsrikt kulturlandskap. Betesmarkerna präglas av den steniga
terrängen. Förutom odlingsrösen och stengärdesgårdar förekommer en hel del större
stenblock. Inom vissa delar är jordtäcket tunt och berghällar kommer i dagen.
Markerna är i huvudsak opåverkade av kvävegödsling och flera välutvecklade
vegetationstyper finns företrädda, bl a ljunghed, rödvenhed och stagghed. Bland naturligt
hävdgynnade och kväveskyende arter kan nämnas darrgräs, svinrot, kattfot, slåttergubbe och
svinrot.
Grova ekar och täta hässlen förekommer också. I området finns hasselmus och nötkråka.

~~~~~~~~

10*047 • HULU

Klass III - högt naturvärde
Ekskog i bergbrant.�Rik lavflora.

Invid Hulu finns en del öppna slåtter- och betesvallar ner mot den lilla sjön Hulusjö.
Landskapsbilden är tilltalande och bryter av mot barrskogen. Norr om gården finns en
ekskogsklädd brant med inslag av lodytor och fuktiga sipperstråk. Delar av branten ger ett
intryck av orördhet och har ett stort inslag av död ved. Andra delar är gallrade och betas.
På träden förekommer en rik epifytflora. Förutom lunglav kan nämnas de tre rödlistade
arterna skrovellav, stiftkvistlav och grynig lönnlav.

~~~~~~~~

10*048 • BACKA

Klass III - högt naturvärde
Stort lövskogsområde med inslag av lundvegetation.

Strax väster om odlingslandskapet vid Hulu ligger stora lövskogar. De utgörs av sedan länge
igenvuxna ekhagar i sluttningarna nedanför gården Backa. Skogen domineras av tämligen ung
ek och har ett stort inslag av hassel. Vid gården växer hamlade askar med almlav. Strax
nedanför gården ligger en blockrik sluttning med inslag av alm och ek. Här förekommer en
lundflora med bl a svart trolldruva och de trädlevande mossorna trädporella, platt fjädermossa
och trubbfjädermossa.

~~~~~~~~

10*049 • VÄSTERSJÖN

Klass II - mycket högt naturvärde
Lokal för strandlummer.

Lokal för strandlummer vid stranden av sjön Björken.

~~~~~~~~
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11*001 • ÄNGSJÖN

Klass III - högt naturvärde
Gammal granskog.

Ängsjön är en liten sjö strax väster om Rydboholm. I sluttningarna utmed den västra stranden
växer en gammal granskog. Längs sjöstranden går en stig som löper genom en pelarsal av
gamla, grova granar. Granskogen är artfattig och ensidig men ger ett pampigt intryck. Högre
upp i sluttningen är variationen större, med inslag av grova tallar, lövträd och ihåliga boträd.

~~~~~~~~

11*004 • VISKAN - RYDBOHOLM

Klass II - mycket högt naturvärde
Trång kanjon.�Rik vattenvegetation.

Norr om Rydboholm rinner Viskan genom en trång sprickdal kantad av branta bergväggar
nedanför Guttabergen. Därefter vidgar sig vattendraget och utefter östra stranden finns en
igenvuxen vegetationsrik vik. Här har utvecklats ett blött sumpkärr med bl a kaveldun,
jättegröe och sjöfräken. Biotopen bedöms vara värdefull för grod- och kräldjur. I strandkanten
växer kalmus och sprängört. Bland ovanligare arter kan nämnas korsandmat.I omgivningen
växer den ovanliga ormbunken granbräken. Längst ute på udden ligger en vacker hästbetad
hage.

~~~~~~~~

11*006 • FAGERHULT

Klass III - högt naturvärde
Odlingslandskap och parkmiljö.

Vid Fagerhult, strax intill riksväg 41, öppnar sig skogsmarken kring ett varierat
kulturlandskap. Kring Mellomgården och Månsagården utbreder sig steniga beteshagar med
björk och ek. I de vackra hagarna finns ett stort inslag av odlingsrösen och smååkrar. Bitvis är
trädskiktet ganska tätt, men i öppna, ogödslade partier påträffas en rikare ängsflora med
ängshavre och svinrot.
På några lönnar som står som vårdträd vid Mellomgården växer flera ovanliga lavar,
däribland lunglav och den rödlistade läderlappslaven.
I västra delen av området ligger Torsagården, en stor skogsgård som under en tid ägdes av en
homeopat. Han planterade ett stort antal exotiska träd och buskar i den parkliknande miljön
kring gården. Här växer bland annat kastanj, blodbok och vingnöt tillsammans med inhemska
trädslag som ek, lönn, ask och alm.
På en liten åkerholme med lönn, ek och andra lövträd söder om gården finns en träddunge
med en mycket intressant lavflora. Här växer bland annat rika bestånd av lunglav.
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Öster om huset ligger en tämligen stor damm, som är skådeplats för en intensiv grodlek under
våren. Dammen har dämts upp från en liten bäck som rinner från Havssjön. På ekonomiska
kartan kan man se att dammen har fått namnet Nybroviken, vilket kan ha varit ett utslag av
hemlängtan, eftersom homeopaten var stockholmare.

~~~~~~~~

11*007 • HÅVEN

Klass III - högt naturvärde
Betad åker med vattenstånds.

Torpet Håven ligger relativt ensligt i skogsmarken i norra Fagerhult. Invid huset finns en
betad gammal åkermark med rika bestånd av vattenstånds.

~~~~~~~~

11*008 • KINNARUMMA MOSSE

Klass III - högt naturvärde
Lokal för slåtterblomma

Liten öppen mosse med inslag av blöta kärrpartier med vattenbläddra och slåtterblomma. En
liten göl ligger i mossens sydvästra ände.

~~~~~~~~

11*009 • HÖGARÅSEN

Klass II - mycket högt naturvärde

Högaråsen nås från Högalid via en liten stig. Det ligger som en oas i ett landskap som i övrigt
domineras av hyggen och planteringar. Här finns en gammal torpruin och de forna inägorna
hålls öppna genom lieslåtter i Naturskyddsföreningens regi. I ängsmarkerna växer
slåttergubbe, darrgräs, svinrot, nattviol och Jungfru Marie nycklar. Några spridda exemplar av
björk, ek, oxel, lönn och apel står på ängen. På lönnarna förekommer grynig filtlav och
skinnlav.
Ängen har en gång blivit granplanterad, men genom kontakt med markägaren fick
Kinnarumma naturskyddsförening tillstånd att ta bort plantorna och några större granar.
Röjningen utfördes 1989 och därefter har slåtter ägt rum årligen.

~~~~~~~~

11*011 • PÄRLEBO

Klass II - mycket högt naturvärde
Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap.�Lövdungar och solitära träd med rik
lavflora.

Pärlebo ligger i småkuperad terräng strax intill Häggån. Gården omges av betade åkermarker
som avgränsas av vackra stenmurar. Utmed ogödslade väg- och åkerrenar återfinns en lite
rikare flora med bl a bockrot och ängshavre. Bakom ladugården står några gamla askar och
lönnar med en rik lavflora. Det småskaliga lövrika landskapet är även intressant för fågellivet.
Bland annat brukar pärluggla förekomma årligen.
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I slänten ner mot Häggån växer lövskog med en del invuxna grova ekar. Utmed ett avsnitt
längs vägen ner mot ån växer en aspskog med en synnerligen rik lavflora och inslag av flera
hotade arter.

~~~~~~~~

11*012 • TATTARSTRÖMMARNA

Klass I - högsta naturvärde
Forssträcka med naturlig översvämningsskog.

Tattarströmmarna börjar vid Häggårda kraftverk. Strax efter kraftverket strömmar vattnet
först i en grävd kanal, men vid sammanflödet med Sävbäcken börjar en lång naturlig
forssträcka. Ån delar upp sig på flera armar mellan vilka öar och översvämningsskog bildas.
Åar och forssträckor som delar upp sig på detta vis kallas ibland kvillbäckar.
Strandkanten har en för naturtypen karaktäristisk vegetation med hampflockel. Dessutom
finns ormbär, storrams, strutbräken, lundelm, ängsruta, tätört, korallrot och grönvit nattviol.
Skogen på öarna och i strandkanten är varierad, med ask, björk, klibbal och gran. Skogstypen
kan betraktas som naturlig översvämningsskog. Den är bitvis ganska tät. Riktigt grova träd
saknas, men det finns gott om död ved. På många av träden växer hållav och havstulpanlav.
Här finns också några träd med mussellav.
Tyvärr går täta granplanteringar ända ner till vattendraget på några ställen.
Svampfloran kring Tattarströmmarna är tämligen väl undersökt av svampklubben Häxringen.
Bland de påträffade arterna är flera med på den nationella listan över rödlistade arter.
Vattenkvaliteten i är god och det finns tämligen goda bestånd av flodpärlmussla.

~~~~~~~~

11*013 • HÄGGÅRDA

Klass II - mycket högt naturvärde
Hagmark med rik lavflora.

Häggårda ligger vid norra änden av Häggårdaviken, som är en mycket långsmal uppdämd vik
i Frisjön. I omgivningarna finns ett småkuperat barrskogsdominerat landskap med enstaka
byar och skogsgårdar.
Kulturmarkerna kring Häggårda är lövrika och hålls öppna genom bete. Ek- och björkdungar
omväxlar med smala betade gamla åkrar. Hasselbuskar, flera odlingsrösen och en del grova
ekar bidrar till att ge området sin karaktär.
Floran är delvis trivial på grund av tidigare kultivering eller beskuggning, men här och var
återfinns slåttergubbe och bockrot. På en betad grusås i den norra delen av området växer
ängshavre, harklöver och monke. Vid grusåsen finns en gammal husbehovstäkt där backsvala
tidigare har häckat.
Många av lövträden har en intressant lavflora med bl a blylav, skrovellav och lunglav, vilka
gynnas av den halvöppna, lövrika miljön. Den variationsrika miljön med stort inslag av
torrträd är betydelsefull för fågellivet. Området utgör ett gott exempel på en typ av betad,
lövrik hagmark som finns här och var i kommunen och som hyser mycket höga naturvärden.

~~~~~~~~
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11*014 • GRIMSKULLA

Klass II - mycket högt naturvärde
Fuktängar och strandskog med tämligen rik flora. Vattendrag med förekomst av
flodpärlmussla och artrik bottenfauna.

Från Årebro till Hulu rinner Lillån i huvudsak fram genom skogsmark. En hel del hyggen
kantar ån.
Strax före sammanflödet med Häggån utbreder sig ett område med strandskog och
igenväxande fuktängar. Floran på fuktängarna är av högörtstyp med flera högstarrarter, som
t ex fackelblomster, strandlysing, smörbollar, läkevänderot och älggräs. I strandkanten växer
rikligt med ängsruta och i anslutning till strandskogen förekommer besksöta och springkorn.
Utmed vägen förekommer slåtterblomma. Området är värdefullt för grod- och kräldjur och
utgör bland annat lokal för snok.
I Lillån förekommer flodpärlmussla i måttliga bestånd. Här finns även en artrik bottenfauna
med inslag av ovanliga arter, som t ex forssländan Rithrogena germanica.

~~~~~~~~

11*016 • KARLAGÅRDEN

Klass I - högsta naturvärde
Hagmark med hamlade askar och rik lavflora.

Strax söder om odlingslandskapet vid Hassmundshult ligger en beteshage omgiven av
barrskog. I hagen finns ett stort antal hamlade askar. Flertalet träd är nyligen hamlade och de
står ganska glest i den betade hagmarken. Området sköts av Kinnarumma
naturskyddsförening, som också satt upp skyltar och bänkar.
Detta är ett av kommunens bästa exempel på hur ett askänge kunde gestalta sig t ex på 1700-
talet. Sannolikt hyste naturtypen då som nu en rik lavflora. På de hamlade träden och på träd i
skogsbrynen förekommer bland annat almlav, blylav, korallblylav, vitskivlav, blek kraterlav,
olivbrun gytterlav och lunglav.
I beteshagen syns spåren efter fornåkrar i form av odlingsrösen och slätare odlade ytor med
trivialare flora. Marken är delvis påverkad av gödsling, men här återfinns ändå fläckvis en del
av de traditionella ängsväxterna som darrgräs, nattviol och Jungfru Marie nycklar.
Många av träden är ihåliga och har bohål för fåglar.

~~~~~~~~

11*017 • STORMSBACKEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Vårdträd med rödlistade lavar.

Stormsbacken är ett gammalt torp med lönnar som vårdträd. På träden växer de rödlistade
arterna skrovellav och olivbrun gytterlav.

~~~~~~~~
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11*018 • STORE MOSSE

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor öppen mosse med intressant fågelliv.

Store mosse ligger i skogsområdet mellan Öd och Hassmundshult. Våtmarken består av tre
större, delvis åtskilda mosseplan. Centralt i den norra delen finns ett större kärrparti.
Mossen har ett intressant fågelliv. Här förekommer orrspel med många spelande tuppar.
Trana och ljungpipare häckar. På mossen växer dessutom ett stort bestånd av taggstarr.

~~~~~~~~

11*019 • ÖD

Klass II - mycket högt naturvärde
Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med lövrika hagmarker.

Vid Öd finns ett odlingslandskap som behållit många spår och karaktärsdrag av ett äldre
odlingslandskap. Små terränganpassade åkrar omväxlar med lövrika hagmarker. Stenmurar,
odlingsrösen och öppna berghällar bidrar till variation och ger landskapet karaktär.
I södra delen finns en vacker betad hagmark med ek och björk. Trädskiktet är sannolikt tätare
än vad det en gång varit, men området har ändå stora biologiska kvaliteter och betydelse för
landskapsbilden. I öppna partier kan ännu slåttergubbe och svinrot återfinnas. Många av de
gamla och grova träden är betydelsefulla för fågellivet. Här finns bl a grova lindar med bohål.
Ner mot sjön finns igenväxande fuktängar och buskmarker. Hela området hyser många av de
fågelarter som är karaktäristiska för det småskaliga kulturlandskapet, som t ex ormvråk,
ladusvala, ringduva, buskskvätta, törnskata, spillkråka och större hackspett.
I södra delen växer torsklav på en berghäll.

~~~~~~~~

11*021 • RYDBOHOLMSMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse med orrspel.

Rydboholmsmossen är en mindre mosse som ligger strax öster om odlingslandskapet vid Öd.
En del av mossen har dikats ut till odlingsmark och södra delen är delvis skogsbevuxen. Ett
större öppet mosseplan finns ännu i den norra delen. På mossen förkommer orrspel.

~~~~~~~~

11*022 • HAREKULLA

Klass III - högt naturvärde
Hagmark.

Harekulla är en ensam liten gård som ligger strax söder om Öd. Vid huset finns en hästbetad
hagmark där floran till viss del är påverkad av tidigare kvävegödsling. Slåttergubbe och
svinrot förekommer i begränsad mängd. Ett kuriöst inslag i betesmarken är en gammal
hamlad ask. I trädet har såväl en rönn som en gran slagit rot.

~~~~~~~~
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11*023 • RINGSBÄCKEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Bäck med öring och flodpärlmussla.

Ringsbäcken är en liten skogsbäck som utgör ett tillflöde till Lillån. Vattenkvaliteten är
mycket god och pH-värdet är högt trots att bäcken inte är kalkad. Vid Björnåsen finns mycket
täta öringstammar. Det finns även äldre uppgifter om flodpärlmussla.

~~~~~~~~

11*024 • BJÖRNÅSA BY

Klass III - högt naturvärde
Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap.

Björnåsa by utgör ett öppet avsnitt i ett i övrigt barrskogsdominerat landskap. Byn är belägen
på en liten höjd och i omgivningarna finns ett småskaligt odlingslandskap med små åkrar,
odlingsrösen, stenmurar, gamla körvägar och hagmarker. Åkrar och hagmarker betas av
hästar. Genom landskapet rinner Ringsbäcken, som är ett fint vattendrag för öring.

~~~~~~~~

11*025 • SJÖBO

Klass II - mycket högt naturvärde
Brandfält.

Invid kraftledningen i skogsterrängen norr om Sjöbo ligger ett brandfält som uppstod under
1992. Här står idag ett ödsligt trädlandskap med ljusa döda stammar och högstubbar. Ett
trassel med rotvältor är sannolikt resterna av ett gammalt vindfälle från stormen 1969.
Vissa arter kan enbart leva på områden som brunnit. Dessutom är den stora mängden död ved
viktig för många organismer. På sikt bedöms biotopen kunna bli mycket värdefull.
Lundsångare har noterats tillfälligt.
Objektet utgör en mindre avsnitt av ett större brandfält där övervägande delen är ungskog.

~~~~~~~~

11*026 • RÅBACKA

Klass III - högt naturvärde
Lunglav på björk. Fägata.

Vid Råbacka ligger ett gammalt torpställe som numera utnyttjas som fritidshus. I de
omgivande kulturmarkerna finns stenmurar, odlingsrösen och en fägata. På en björk växer
lunglav.

~~~~~~~~
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11*028 • SKARNHALLA

Klass II - mycket högt naturvärde
Småskaligt odlingslandskap med nyckelbiotop och hagmarker.

Skarnhalla består av några mindre gårdar som ligger strax väster om drumlinen vid Håhult.
Vägen kantas på ömse sidor av betad hagmark. I betesmarken söder om vägen växlar gamla,
oregelbundna åkerlappar med ek och hassel kring odlingsrösen. I skogsbrynet växer en del
grov asp.
I de delar som inte varit åker finns fläckar av ogödslad mark där slåttergubbe, svinrot och
bockrot förekommer. Dessutom har den rödlistade svampen slät knölfoting påträffats.
På andra sidan vägen växlar hällmarker med kultiverad betesmark. Fläckvis täcks marken av
en fin rödvenhed med mycket slåttergubbe. Längst i väster finns ett blandskogsbestånd med
asp, gran och ask. De grova askarna är hamlade och står utmed en bäck. Området utgörs
sannolikt av gammal ängsmark, som nu vuxit igen fullständigt.
På lövträden växer en rik lavflora med inslag av hotade arter. Här förekommer bl a blylav,
almlav, lunglav och korallblylav. På en ek invid vägen växer oxtungesvamp.

~~~~~~~~

11*029 • HÅHULT

Klass III - högt naturvärde
Uppodlad drumlin med vacker landskapsbild.�Hagmarker med grova ekar.

Den lilla byn Håhult ligger på en liten drumlinrygg och har ett isolerat läge i skogslandskapet.
Hela drumlinen är uppodlad, vilket medger vida utblickar över nejden. Odlingsmarkerna
utgörs av åkrar, avgränsade av stenmurar, och en relativt stor andel kultiverade betesmarker.
Ner mot åsens sluttningar finns hagmarker och lövskogar med grova, vidkroniga ekar.
Utmed vägen vid gårdarna står hamlade lindar och andra ädellövträd. Silverlav förekommer
på en lönn.

~~~~~~~~

11*030 • SÄVBÄCKEN

Klass III - högt naturvärde
Vattendrag med förekomst av flodpärlmussla och föroreningskänslig bottenfauna.

Sävbäcken är ett av Häggåns tillflöden. Norr om Skarnhalla och Håhult rinner den fram i en
barrskogsbevuxen dalgång, innan den kommer ut på odlingsmarkerna vid Häggårda, där den
rätats ut till ett dike. Utmed bäcken växer granskog och det finns en del ganska stora hyggen.
På en del ställen växer sumpskog med äldre granar och klibbal längs stränderna. I dessa
områden påträffas en del ovanliga och rödlistade lavar, bl a hållav och pulverädellav.
Bäcken är stenig och småforsande med ett stort inslag av grusbottnar. Flodpärlmussla
förekommer i ganska livskraftiga bestånd i bäcken och här finns även en bottenfauna med
många föroreningskänsliga arter. Norr om Häggårda har arten stor klobagge påträffats.

~~~~~~~~
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11*031 • LINDSÅS

Klass III - högt naturvärde
Träd med ovanliga och rödlistade lavar.

Lindsås är en liten övergiven sommarstuga norr om Lindsberg. Den omges av hyggen och
granskog. Vid huset står några aspar och lönnar med en påväxt av olivbrun gytterlav, skinnlav
och bårdlav.

~~~~~~~~

11*032 • LINDSBERG

Klass III - högt naturvärde
Lokal för rödlistad lav.

I vägkanten vid Lindsberg växer grovt blåbärsris. På detta kan man finna den lilla skorplaven
kvistskivlav. Laven är rödlistad och förekommer nästan enbart på mycket grovt och gammalt
blåbärsris. Arten är relativt dåligt känd.

~~~~~~~~

11*033 • VEDHULT

Klass III - högt naturvärde
Stor hagmark med inslag av grova ekar.

Den lilla byn Vedhult har ett avskilt läge i skogsterrängen mellan Håhult och Årebo. De
öppna markerna utgörs runt husen av hästbetad hagmark. I hagmarkerna finns glest stående
grova ekar och enstaka träd som lind, lönn, asp, björk och hassel. Tätare lövdungar och en
liten bäck ingår också i området. Floran i fältskiktet är trivial och sannolikt påverkad av
gödsling, men området har stor betydelse för landskapsbilden och den biologiska variationen i
barrskogslandskapet.

~~~~~~~~

11*034 • GETHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskog.

Gethult är ett litet torpställe som ligger i skoglandskapet sydost om Årebo. På de forna
inägomarkerna växer blandlövskog som domineras av ek. Området har viss betydelse för den
biologiska variationen, eftersom det är det enda lövbeståndet i ett större barrskogsområde.

~~~~~~~~
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11*035 • ÅREBO

Klass II - mycket högt naturvärde
Hagmarker med ogödslad mark och vacker landskapsbild.�Naturlig strömsträcka och
sågfall.�Lokal för flodpärlmussla.� Artrik bottenfauna med inslag av ovanliga arter. �Orör
gransumpskog.

Utmed Lillåns strömmande lopp vid Årebo utbreder sig ett vackert betat landskap. Här finns
en mosaik av öppna betade åkermarker och hagmarker, med en dominans av björkhagar. I
söder ligger en välbetad björkhage med torrängsflora, odlingsrösen, hasselbuskar och glest
ställda björkar och ekar. Längre norrut finns några vackra björk- och tallbevuxna, betade åsar.
Marken är delvis ogödslad och här förekommer rödklint, äkta johannesört, svinrot och
slåttergubbe.
Ån kantas av lummig vegetation med ask, klibbal, hägg och lönn. I direkt anslutning till
vattendraget förekommer också betad hagmarksskog med björk och gran. Markvegetationen
är högvuxen och örtrik, med smörbollar, strandklo, åkermynta, springkorn, lundelm och
brudborste. Det strömmande vattendraget tillsammans med den glesa varierade skogen bildar
en vacker miljö. I ån finns rikliga förekomster av flodpärlmussla och här finns även en artrik
bottenfauna med inslag av ovanliga arter, bl a forssländan Rithrogena germanica.
Vid Årebo såg är vattendraget uppdämt och forsar utför ett litet sågfall. Strömstare brukar
ibland synas vid forsen. På en lönn i närheten växer rikligt med bårdlav.
I östra delen av området porlar en skogsbäck fram i en liten ravin med fuktig gransumpskog.
Terrängen är svårframkomlig, med mossiga klippblock och mossbelupna lågor och rotvältor.
Fältskiktet är frodigt och huvuddelen av de allmänna ormbunksarterna förekommer.
Dessutom finns rikligt med dvärghäxört.

~~~~~~~~

11*036 • BLEKAREMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse.

Blekaremossen är en svagt välvd mosse som ligger i skogsterrängen en halv kilometer väster
om Årebo. Mitt på mossen står en skogsbevuxen åkerholme.

~~~~~~~~

11*038 • BJÖRKERED

Klass II - mycket högt naturvärde
Skogsbryn med rik lavflora.

Strax norr om Årebo ligger en liten bergsbrant i kanten av en tallplanterad åker. Branten
kantas av ett lövbryn med lönn, asp, hassel och lind. På träden växer en rik lavflora med flera
rödlistade arter. Här förekommer bl a aspgelélav, läderlappslav, grynig lönnlav, olivbrun
gytterlav och mussellav.

~~~~~~~~
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11*042 • ÄNDEN

Klass III - högt naturvärde
Vacker hagmark med lövträd. Bryn med aspar.

Vid gården ligger en vacker välbetad hagmark med hasselbuketter och spridda ekar, lindar
och björkar. En del av träden är grova. Kring ett bostadshus i söder växer gles brynvegetation
med asp, ek och björk. I asparna syns många bohål.

~~~~~~~~

11*043 • LÖKARED

Klass III - högt naturvärde
Skogsbryn med och hamlade träd med rödlistade lavar.

Strax intill vägen vid Lökared växer asp, björk och gran i en blockig sluttning med inslag av
ädla lövträd. På asparna förekommer den hotade arten olivbrun gytterlav. Vid husen i söder
finns hamlade träd med förekomst av laven liten blekspik.

~~~~~~~~

11*044 • BERGET, KAKÅS OCH STUVERED

Klass II - mycket högt naturvärde
Variationsrikt odlingslandskap med ogödslade hagmarker, stenmurar och hamlade träd.

Vägen mellan Målsryd och Ruered löper fram i en dalgång med omväxlande öppna
odlingsmarker och skog. Gårdarna Berget, Kakås och Stuvered ligger inom ett relativt
begränsat område.
Jordtäcket i området är tunt och berget går ofta i dagen som enstaka hällar eller större
åkerholmar. Vid Kakås syns tydligt hur åkrarna fått anpassas till topografin där de slingrar
fram mellan åkerholmarna. Längs vägen vid Stuvered syns en vacker välbetad ekkulle i en
åker.
Vid Berget slås ett stort område kring den gamla ladugården med lie. Området efterbetas och
hyser en rik flora. I slåtterängen och i betesmarker i närheten växer bl a kattfot, granspira,
nattviol och darrgräs. Marken är stenig och hackslåtten bidrar i hög grad till att ge området en
ålderdomlig prägel. Hela miljön kring husen är intressant, med gamla körvägar, fägata,
hamlade askar och en stenmur på över fem meters bredd.
Även vid de andra gårdarna ingår hamlade askar och odlingsrösen i miljön. Vägen fram till
Kakås löper tvärs igenom ladugården på ett säreget vis. Mängder av små åkertegar ligger
insprängda mellan lövskogsbevuxna åkerholmar. Runt gårdsbyggnaderna står grova ekar,
askar och lönnar, varav vissa bär spår av hamling. På träden växer lunglav och flera andra
sällsynta och rödlistade lavar.
Vid samtliga tre gårdar finns hagmarker med fin flora. Backtimjan förekommer i hagmarkerna
vid Stuvered och vid Berget förekommer bl a den i landet sällsynta granspiran.

~~~~~~~~
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11*045 • RINGSBÄCKEN

Klass III - högt naturvärde
Gransumpskog.

En liten våtmark utmed Ringsbäcken, som är bevuxen av senvuxna granar i olika storlekar. På
träden förekommer bl a kattfotslav. Mosstäcket på marken domineras av granvitmossa och
rikligt med stor revmossa.

~~~~~~~~

11*046 • HÅRSÅSEN

Klass III - högt naturvärde
Gammal granskog.

Strax väster om Hårsåsasjön ligger en bäckravin dominerad av grova granar, med enstaka
inslag av klibbal, björk och hassel. På marken växer rikligt med stor revmossa och kammossa.

~~~~~~~~

11*047 • HÅRSÅSEN

Klass III - högt naturvärde
Gransumpskog med spindelblomster.

Strax norr om Hårsåsen finns en gransumpskog med grova granar. Inom området brukar
spindelblomster påträffas varje år.

~~~~~~~~

11*048 • ÄLMÅS

Klass I - högsta naturvärde
Stort betat lövskogsområde.�Förekomst av ängsflora.�Rik förekomst av rödlistade lavar.

Gården Älmås, som idag tjänstgör som friluftsgård, ligger i sluttningen ner mot vägen mellan
Transås och Målsryd. Inom området finns ett stort och varierat lövskogsområde som i
huvudsak betas, men här finns även mer orörda rasbranter med bl a asp. Gården omges av en
mosaik av öppna betes- och kulturmarker och odlingsrösen, hasselbuketter och små dungar av
ädla lövträd. Många av träden bär spår av hamling. Här finns mycket grova, hamlade askar
och lindar. Området är sannolikt kommunens mest värdefulla område med hamlade grova
ädellövträd.
I de västra delarna finns en del betade björkhagepartier. Öppna betade gläntor förekommer
även i de centrala delarna. Ogödslad mark förekommer, med arter som backtimjan, jungfrulin,
darrgräs, slåttergubbe och svinrot.
Den rika förekomsten av gamla och grova ädellövträd har gynnat den epifytiska lavfloran.
Området är en av kommunens intressantaste lavlokaler och har varit känd under relativt lång
tid. Här förekommer bl a de rödlistade arterna blylav och almlav. Under 1930-talet påträffades
även vaxmossa och den sällsynta jättelaven.
Även svampfloran är mycket rik. Bland rödlistade arter förekommer bl a lundvaxskivling,
dystersopp, kastanjesopp och violett fingersvamp.
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~~~~~~~~

11*049 • LINDÅSABÄCKEN, SKANSABÄCKEN OCH KOVRAÅN

Klass I – högsta värde
Karaktäristiskt och tydligt utpräglat sprickdalslandskap. �Vattendrag med rik förekomst av
flodpärlmussla och andra känsliga strömlevande arter.

Berggrunden i Borås kommun genomskärs på många ställen av ett spricksystem med den
huvudsakliga riktningen nordostsydväst. Det finns även ett annat tydligt system, om än
mindre påtagligt, som går i öst-västlig riktning. Detta fenomen kan ses tydligt på topografiska
kartor, men är på grund av sin storskalighet vanligen svårt att överblicka på marknivå. Vid
Kovra kan man dock på ett relativt litet område följa de olika spricksystemen och se hur de
samverkar och bildar små platåer, ett så kallat rutplatålandskap. Detta syns bra om man vid
Kovraberg följer den gamla banvallen som en gång hyste järnvägsförbindelsen Borås–
Alvesta. Banvallen är anlagd på sidan av en rutplatå och följer både det nordostsydvästliga
och det östvästliga spricksystemet. Med lite observationsförmåga kan man här uppleva
påtagligt hur spricksystemen skapat förutsättningar för människans nyttjande av landskapet.
Genom sprickdalarna rinner vattendragen Lindåsabäcken, Skansabäcken och Kovraån.
Strax sydost om Kovra går den gamla banvallen fram högt över Skansabäckens djupa ravin. I
den branta sluttningen ner mot bäcken växer granskog med inslag av aspar. Flera torrträd
förekommer och vissa av granarna är grova. Bergväggar och mossiga klippblock förekommer
också. På grova granar förekommer kattfotslav och på asp strax intill vägen växer
havstulpanlav, lunglav och grynlav.
Lindåsabäcken rinner genom skogsmark från utloppet ur Lindåsasjön till odlingslandskapet
vid Kovra. Här byter den namn till Kovraån. I Lindåsabäcken finns mycket rika och
livskraftiga bestånd av flodpärlmussla. Det har bedömts vara det mest skyddsvärda
flodpärlmusselbeståndet söder om Dalälven.
Flodpärlmusslorna i Lindåsabäcken är i huvudsak koncentrerade till två delsträckor. Den ena
sträckan ligger strax öster om Kovra, intill sammanflödet med Skansabäcken. Den andra
sträckan ligger i anslutning till Sävhult där vattendraget rinner under riksväg 27. Däremellan
finns ett område med mera lugnflytande vatten där botten i huvudsak har olämplig
beskaffenhet. En del musselförekomster finns även i Kovraån.
De goda bestånden av flodpärlmussla är en bra indikation på att vattenkvaliteten är god och
även andra naturvärden kan förkomma. Eftersom flodpärlmusslans larver lever på öring
förekommer självklart även denna. I vattendraget finns också en artrik bottenfauna med inslag
av ovanliga arter. Bland annat har forssländor av släktet Rithrogena påträffats. Dessa är i
övrigt endast kända från ett fåtal lokaler i landet. Bland kärlväxterna som påträffats utmed
Lindåsabäcken kan nämnas blåsippa, vätteros, springkorn och tätört. Vid den gamla kvarnen
vid utloppet ur Lindåsasjön häckar forsärla.

~~~~~~~~
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11*050 • INGELSBO

Klass III - högt naturvärde
Igenväxande fuktängar och betade hagmarker.

Vid Ingelsbo finns ett område med igenväxande fuktängar, vassar, busksnår, gamla diken och
fuktig björksumpskog. Området är en igenväxningssuccession som kan hysa förutsättningar
för häckning och näringssök för många fågelarter. Här kan även finnas goda förutsättningar
för grod- och kräldjur, även om inga särskilda uppgifter är kända.
Centralt i området ligger en blandlövhage med odlingsrösen och betade gruskullar. I
hagmarken växer bl a backtimjan, Jungfru Marie nycklar, svinrot och slåttergubbe.
Utmed grusvägen öster om byggvaruhuset växer en rad med gamla askar. Bakom
byggvaruhuset finns en rullstensås med en nord-sydlig sträckning.

~~~~~~~~

11*051 • RUERED

Klass II - mycket högt naturvärde
Hagmark med vattenstånds.

Utmed en liten bäck vid Ruered finns en betad björkhage med inslag av klibbal. I fuktiga
partier längs bäcken växer den för kommunen tämligen ovanliga arten vattenstånds i rikliga
bestånd. Arten tycks gynnas av betet och djurens tramp vilka ger förutsättningar för nya frön
att gro.
Strax utanför hagen står en minnessten, den så kallade Knallestenen. Detta var förr en
mötesplats för knallar i Sjuhäradsbygden.

~~~~~~~~

11*052 • TRANSÅS

Klass III - högt naturvärde
Stor sammanhängande ekskog.

Vid Transås finns ett stort sammanhängande lövskogsområde dominerat av ek, med inslag av
öppna gläntor och ängsmarker. Området betas delvis och enstaka hus ligger inbäddade i
lövskogen.

~~~~~~~~

11*055 • STORA RAMNA

Klass I - högsta naturvärd.
Bäckravin med naturskog och rik flora.

Söder om Målsryd porlar en liten skogsbäck fram genom en djup ravin. Bäcken utgör ett av
Häggåns källflöden. Ravinen är en fortsättning av det sprickdalslandskap som beskrivs i
objekt 11 • 049. Västra kanten är brant, med mossklädda klippblock. Mossfloran är rik med
flera lite mer krävande arter, som rutbålmossa, kalklungmossa och platt fjädermossa. Rikligt
med lågor och torrakor ger ett intryck av orördhet.
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Utmed bäcken finns gransumpskog och flera källkärr där mineralrikt grundvatten pressas
fram. Här växer bland annat skogsbräsma och skärmstarr. På marken växer täta mattor med
skogsbingel, som stundom ersätts av springkorn och dvärghäxört. I bäckkanten förekommer
gullpudra och lundelm. Här och var utefter bergskanten växer trolldruva.
Området har betydelse för många av skogen fåglar. Vid besöket noterades karaktärsarterna
större hackspett, gärdsmyg och morkulla. Delar av södra området kan ha avverkats efter
inventeringen.

~~~~~~~~

11*056 • NYGÅRDEN

Klass I - högsta naturvärde
Stor bokskog med intressant kryptogamflora och rikt fågelliv.�Stor vacker betesmark.

Strax väster om Målsryd ligger ett av kommunens största lövskogsområden. Kärnområdet
utgörs av en stor bokskog öster om Nygården. Kring Råslätt omväxlar blandskogar och
mindre bok- och ädellövdungar med små öppna odlingsmarker. I södra delen av området
förekommer gråalskog. Bokskogen är gallrad och delvis iordningställd för promenader. Den
är vacker och dessutom mycket artrik. Här finns ett rikt fågelliv. Bland intressanta arter kan
nämnas mindre flugsnappare, som häckade här under några år i mitten på 1990-talet.
I bokskogen växer också flera ovanliga svampar, bl a violfotskremla och borstskölding.
Skogen är dessutom en mycket god lokal för svart trumpetsvamp.
På träden förekommer en del ovanliga lavar. I bokskogen växer bland annat kupig
skrynkellav, barkkornlav och rostfläck. Rikast lavvegetation påträffas utmed en liten bäck.
Här finns inslag av ask, lönn, ek, klibbal, rönn, björk och hassel. På marken växer slidstarr,
blåsippa, skogsbingel och rutbålmossa. På träden förekommer flera sällsynta lavar varav
några är rödlistade. Som exempel på arter som förekommer här kan nämnas ädellav,
pulverädellav, korallblylav och skinnlav.
Strax väster om bokskogen ligger en stor, öppen betesmark som inramas och genomkorsas av
flera vackra stengärdesgårdar. Odlingsrösen vittnar om äldre tiders markutnyttjande.
Betesmarken har stor betydelse för landskapsbilden.
Gårdsbyggnaderna är gamla och omsorgsfullt renoverade. Vid huset står hamlade askar på
vilka bl a almlav och blek kraterlav förekommer.

~~~~~~~~

11*057 • GERMUNDARED

Klass II - mycket högt naturvärde
Lokal för kåltistel.�Ekhage med ogödslad mark.

Från Målsryd och vidare förbi Germundared rinner en liten bäck som utgör tillflöde till
Lindåsabäcken. Utmed bäcken växer sumpskogar med björk, al och gran. Här växer rikliga
bestånd av den högvuxna och spektakulära arten kåltistel. Den har ursprungligen planterats in
och sprider sig nu kraftigt längs bäcken.
Strax väster om gården Germundared finns en vacker, gles ekhage. Den ligger i en
sydsluttning och utgörs av en smal remsa mellan åker och väg. I hagen syns spår av fossila
terrassåkrar. Bland växterna finns arter som gynnas av ogödslade, välhävdade förhållanden,
som slåttergubbe, svinrot och backtimjan.
Söder om gården finns några övergivna reningsdammar. I dammarna häckar gräsänder och de
öppna vattenytorna drar till sig en hel del småfågel. På mattorna av gäddnate kan man se
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sädesärlor trippa omkring och luftrummet ovanför behärskas av hussvalor och ladusvalor. I
den omgivande högörtsvegetationen finner grönsiskor och andra fåglar rikligt med mat.

~~~~~~~~

11*058 • MÅLSRYD

Klass III - högt naturvärde
Bokbestånd.

I och omkring Målsryds samhälle finns ett antal lövbestånd med stort inslag av bok. De flesta
är tämligen små och ligger insprängda mellan husen.

~~~~~~~~

11*060 • ROSENDALSBÄCKEN

Klass III - högt naturvärde
Sumpskog med gråal.

Utmed den lilla Rosendalsbäcken växer en fuktig sumpskog med björk, klibbal och gråal, som
sannolikt vuxit upp på gammal kulturmark. Fältskiktet är högvuxet och innehåller bl a
skogssäv. Den centrala delen av området är torrare och utgörs delvis av en öppen betesmark.
Här växer bl a svinrot.

~~~~~~~~

11*061 • SLÄTTHULT

Klass II - mycket högt naturvärde
Ek- och bokskog med rik flora och naturskogskvaliteter.

Strax intill vägen nordost om Målsryd växer en tämligen stor ek- och bokskog. Den ligger i en
sydostsluttning, har inslag av mindre branter och är varierad, med både glesare avsnitt med ek
och björk och tätare hässlen. Skogen är svagt betad. Grova bokar, torrträd och enstaka lågor
förekommer.
På marken växer skogssallat, lundelm, vispstarr och skogsbingel, vilket vittnar om lite rikare
markförhållanden. Även kransrams, ormbär och lundstarr förekommer. Bland epifytfloran
noterades rostfläck. I nordöstra delen av området finns ett litet källkär vid sluttningens fot.

~~~~~~~~

11*062 • TJÄRNSJÖ

Klass III - högt naturvärde
Bokskog med inslag av äldre bokar.

Tjärnsjö ligger omgivet av skog, strax öster om Målsryd. Här ligger några bokbestånd i
anslutning till husen och insprängda i granskogen. Ett av bestånden ligger i en blockrik
sluttning med ett grävlingsgryt mellan stenblocken.

~~~~~~~~
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11*063 • LINDÅSABÄCKEN

Klass III - högt naturvärde
Bäck med sumpskog och källkärr.

Från Skinnarehult till Lindåsasjön rinner en liten skogsbäck som är ett av Lindåsabäckens
källflöden. Loppet har delvis rätats ut. Bäcken kantas på en del sträckor av kalhyggen. Inom
begränsade avsnitt återfinns dock en mer opåverkad vegetation med inslag av små källkärr
och sumpskog. Norr om Alelund finns ett fattigkärr med vattenklöver, hundstarr och
sjöfräken. Strax uppströms detta rinner bäcken genom en gransumpskog med flera små
källkärr och rotvältor. I detta avsnitt växer bland annat skogsbräsma och gullpudra.
Några hundra meter nedströms, rakt väster om Alelund, finns ytterligare en fin gransumpskog.
Bäcken slingrar sig fram med tydliga meanderslingor och på marken växer korallrot och
rutlungmossa.
Ytterligare några hundra meter nedströms ligger ett fint litet rikkärr i den västra kanten av
bäcken. Bland mossorna förekommer guldspärrmossa, praktkrokmossa och
korvskorpionmossa. Bland örterna förekommer tätört och ängsstarr.

~~~~~~~~

11*064 • TRÄNGHULT

Klass II - mycket högt naturvärde
Odlingslandskap med gamla hamlade ädellövträd.

Runt gården Tränghult är marken stenig och sluttar ner mot Lindåsasjön. Omgivningarna
består av lövdungar och betesmarker med ek och andra ädellövträd. I lövskogen och
betesmarkerna finns gamla, hamlade askar och almar som ett minne från en svunnen tid då
denna typ av träd fanns i stor mängd på de flesta gårdar. På en del av träden finns en
intressant lavflora med inslag av arter som almlav, kupig skrynkellav och lunglav. Markerna
betas idag av häst. Tränghult finns beskrivet i boken "Olof i Tränghult", som är ett illustrerat
nytryck av en 13-årig pojkes dagbok från 1840.

~~~~~~~~

11*065 • LINDÅS

Klass III - högt naturvärde
Odlingslandskap med gamla ädellövträd.

Lindås ligger vackert vid Lindåsasjöns södra strand. Gården omges av små åkermarker och
lövdungar med inslag av grova lönnar. På träden växer bland annat lunglav och fällmossa.

~~~~~~~~

11*066 • TUBBARED

Klass II - mycket högt naturvärde
Hagmark med hamlade träd.

Strax söder om Tubbared ligger denna lilla lövängsrest i ett i övrigt barrskogsdominerat
landskap. På toppen av en liten urbergsås finns öppna ängsmarker kring ruinerna av ett
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gammalt torp. Enstaka, spridda hasselbuskar och hamlade askar och lönnar sätter sin prägel på
området. I nordsluttningen ner mot bäcken växer en blandskog med asp, björk och ek.
På flera av träden finns en intressant epifytflora. Här växer bl a almlav, lunglav, fällmossa,
korallav, traslav, platt fjädermossa, bårdlav, korallblylav och grynig filtlav.
Området har nyligen betats, men hävden har upphört. Tyvärr har flera träd skadats allvarligt
av att hästar betat av barken. Flera träd är döda eller döende, vilket hotar de arter som växer
på träden. Området är i behov av skötselåtgärder.

~~~~~~~~

11*067 • TUBBARED

Klass II - mycket högt naturvärde
Liten ädellövskog med intressant lavflora.

På en liten kulle strax öster om Tubbared växer en lövdunge med ädla lövträd, asp och hassel.
Det är en igenvuxen hagmark med några grova lönnar och en grov bok. På träden förekommer
en rik lavflora med bland annat gelélavar, lunglav och korallblylav.

~~~~~~~~

11*068 • GLAFSERED

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.

Vid Glafsered finns ett äldre odlingslandskap med lövdungar, stengärdesgårdar och små
åkermarker. I området finns en hagmark med solitära träd och små dungar med ek och asp. I
norra delen finns en gammal, välbevarad gårdsmiljö. Den äldsta stugan är en ryggåsstuga från
1600-talet. Vid huset finns en allé med hamlade askar. På träden växer bland annat lunglav
och almlav.

~~~~~~~~

11*069 • GLAFSERED

Klass III - högt naturvärde
Bokskog.

Strax öster om Glafsered ligger ett bokbestånd helt omgivet av barrskog. Bokskogen är
tämligen gles och träden är medelgrova. Enstaka torrträd och lågor förekommer.

~~~~~~~~

11*070 • KÄRRET - SNAREMOSSEN

Klass I - högsta naturvärde
Småskaligt odlingslandskap med välbevarad ålderdomlig prägel.

Vid Kärret finns ett litet skogsjordbruk som i sen tid bedrivits på traditionellt sätt. Markernas
arrondering ger också en bra bild av hur skogsjordbruket kan ha gestaltat sig i dessa bygder
under 1800-talet: små och oregelbundna åkrar omväxlande med minst lika stora arealer
hagmark, som en gång i tiden sannolikt varit slåtteräng.
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Ett litet slåtterkärr norr om vägen har hävdats på traditionellt sätt med lieslåtter och efterbete
ända in på 1990-talet. Här återfinns ännu en typisk slåtterflora med kärrspira, ormrot och
darrgräs. I hagmarkerna finns välbetad rödvenhed med arter som kattfot, jungfrulin, nattviol
och slåttergubbe. På de hamlade träden runt husen växer lunglav.
Markerna runt gården är ett stycke levande kulturhistoria där också stenmurar, små
brukningsvägar och odlingsrösen utgör självklara inslag.

~~~~~~~~

11*071 • STRÄNGSMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse.

Strängsmossen ligger i skogsmarken strax öster om Kärret och Snaremossen. Mossen består
av ett nordligt och ett sydligt mosseplan. De är delvis glest trädbevuxna, särskilt mot
kanterna.

~~~~~~~~

11*072 • BJÖRNAMOSSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Opåverkad mosse med representativa vegetationstyper.

Björnamossen är en ensligt belägen mosse i kommunens östra del. Mossen är opåverkad av
dikning och andra ingrepp. Vissa delar av mossen är bevuxna med sumpskog. Öppna
mosseplan finns framförallt i de södra delarna. I västra delen finns en laggzon och
kärrvegetation utmed en liten bäck. Vegetationen är typisk för de sydvästsvenska mossarna
med bl a klockljung, vitag, dystarr och flera arter sileshår. Bland lite mer ovanliga arter som
noterats kan nämnas kallgräs, korallrot och kärrull.

~~~~~~~~

11*073 • HALSARYD

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.

Mellan Nordsjön och Gårdsjön finns ett gammalt, småskaligt odlingslandskap med ett stort
inslag av lövdungar och hagmarksrester omväxlande med små åkermarker.

~~~~~~~~

11*074 • LÖNNÅSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Odlingslandskap rikt på hagmarker.

I den kuperade terrängen vid Lönnåsen finns ett vackert och välhävdat odlingslandskap. Det
får sin prägel av ett stort antal hagmarker med ek, asp och björk. Små åkertegar, stenmurar
och odlingsrösen bidrar till att skapa en helhet i miljön. Öppna och ljusa gläntor omväxlar



164

med mer lövrika bestånd. Vegetationstyperna i fältskiktet är rödvenfriskäng och rödvenhed
och betesmarkerna är i huvudsak ogödslade.
Norr om gården finns ett större bestånd med bokskog.

 ~~~~~~~~

11*075 • SÅKEN

Klass III - högt naturvärde
Oregelbunden sprickdalssjö.

Såken är en medelstor sjö i kommunens östra delar. Endast en liten del av den ligger i Borås
kommun. Sjön har en oregelbunden form med många flikiga vikar, sund och öar; en
återspegling av landskapets sprickdalar. Stränderna är i allmänhet klippiga och stupar ner i
vattnet. Två par av storlom brukar häcka i sjön årligen. Tidigare har även pilgrimsfalk häckat.
Fiskfaunan är tämligen artrik, med ett tiotal arter.

~~~~~~~~

11*076 • KULLGRENS MOSSE OCH BJÖRNMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Mossar.

Kullgrens mosse och Björnmossen är två mindre mossar som ingår i ett större
våtmarkskomplex på gränsen till Tranemo kommun. Kullgrens mosse är till stora delar glest
trädbevuxen. Björnmossen är öppnare men samtidigt mindre.

~~~~~~~~

11*077 • BJÖRNHOLMEN

Klass III - högt naturvärde
Torpruin med ädellövträd.

Kring resterna av ett litet torp vid Björnåsen står några grova ädellövträd, bl a ek, lönn och en
grov, hamlad ask. I skogsbrynet finns en del grova aspar. På träden förekommer rikligt med
grynig filtlav och bårdlav. Kring torpet växer ett stort bestånd av mästerrot.

~~~~~~~~

11*078 • LYSJÖN

Klass I - högsta naturvärde
Oreglerad sjö med god vattenkvalitet och ovanliga alger. Lokal för storlom.

Lysjön är en långsträckt sjö med några småöar. Den består egentligen av två sjöar med ett
långt smalt sund emellan. Med undantag för den norra stranden, där det finns
fritidsbebyggelse, är stränderna skogsbevuxna. I de branta sluttningarna ovanför den
nordvästra stranden växer gammal granskog.
Till skillnad från många andra sjöar i kommunen är Lysjön inte reglerad. Den är inte heller
särskilt påverkad av kemiska utsläpp och en har mycket god vattenkvalitet.
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Sjön har relativt hög biologisk funktion. Tidigare har två ovanliga blågrönalger påträffats.
Dessutom förekommer häckande storlom och ett drygt tiotal fiskarter. I Lysjöån nedströms
sjön finns enstaka exemplar av flodpärlmussla.

~~~~~~~~

11*079 • GRÄND

Klass II - mycket högt naturvärde
Odlingslandskap med vacker landskapsbild, hagmarker och stenmurar.�Geologiskt
intressant drumlin.

Byn Gränd ligger på toppen av en mäktig drumlin, vars jämnt välvda ytformer kontrasterar
starkt mot omgivningarnas brutna terräng. Från vägen som går genom byn har man en
vidsträckt utsikt. Det lövskogsrika, välhävdade odlingslandskapet, med ädellövträd kring
gårdarna och breda stenmurar, hyser inte bara skönhetsvärden. Det återspeglar också en
intressant odlarhistoria med stora biologiska värden. En viktig förutsättning för landskapets
bevarande är det stora antal betesdjur som ännu finns kvar på gårdarna vid Gränd.
Vid Västra Gränd finns stora betesmarker, bl a en intressant hagmark med flera naturtyper,
välutvecklade vegetationstyper och ett större antal intressanta ängsväxter. Här växer den
rödlistade arten granspira. Dessutom påträffas ormrot, darrgräs, svinrot och rödkämpar.
Ytterligare betesmarker med värdefull ängsflora, bl a granspira, finns vid Berg.
Tämligen stora betade lövskogar och hamlade ädellövträd förekommer också vid flera av
gårdarna. Vid Yregården växer rikliga bestånd av lunglav samt flera rödlistade lavar på
träden.

~~~~~~~~

11*080 • LJUSHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskog och betesmarker.

Invid Ljushults kyrka ligger en gammal björkhage. Hagen är av typen skogsbete, med inslag
av gran och grova björkar. En del av björkarna är hamlade och har därför fått särpräglade,
flerdelade stammar. Sydväst om vägen finns en något öppnare betesmark med inslag av
slåttergubbe. Kring Stommen finns lövskogar och gamla hagmarker med grova ädellövträd.
Hamlade askar står även utmed vägen. På några lönnar jämte huset Haga och i skogsbrynet
väster därom växer kupig skrynkellav.

~~~~~~~~

11*081 • BRANTER MOT LYSJÖN
Klass III - högt naturvärde
Branter och sluttningar med gammal skog.

Sluttningarna ner mot Lysjön är bevuxna med gammal granskog med inslag av ek, asp och
björk. Väldiga branter och rasmark finns på flera ställen. Här har skogen ofta god
naturskogsprägel med stor andel död ved i form av högstubbar, torrträd och lågor.
Det är ett av de större sammanhängande områdena med gammal barrskog i Borås kommun.

~~~~~~~~
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11*082 • BACKA

Klass I - högsta naturvärde
Ekhage med mycket grova ekar.�Artrikt och variationsrikt odlingslandskap med betade
hagmarker.�Förekomst av rödlistade lavar och skalbaggar.�Gammal, grovstammig
granskog.

Landskapet i Ljushults socken kännetecknas av höga kullar och djupa dalsänkor. Barrskog
dominerar i stort, men lövskogar förekommer i anslutning till gårdarna.
Kring komministerbostället Backa utbreder sig ett litet, tilltalande kulturlandskap med
kuperade åkrar och välbetade ekhagar. I hagmarkerna finns flera spår av äldre odling, i form
av odlingsrösen och små åkrar.
I den södra delen av området ligger ett naturreservat med en gammal ekhage. Området har
mycket stort värde, framförallt för att Borås kommuns värdefullaste bestånd av gamla ekar
finns här. De grova och innanmurkna ekarna är hemvist för ett antal mycket ovanliga
skalbaggar, däribland den akut hotade läderbaggen. På träden växer också flera ovanliga lavar
som t ex blomskägglav, lunglav och almlav. Ekhagen har inte betats ordentligt på många år,
men för att ekarna skall överleva på lång sikt är det nödvändigt att beteshävden återupptas och
att inträngande gran gallras bort från omgivningen. Reservatet har nyligen utökats. På sikt kan
den nytillkomna delen bli mycket värdefull genom att här finns ekar som så småningom kan
ersätta jätteekarna i reservatet. Det kräver dock omsorgsfull skötsel och beteshävd.
Mellan naturreservatet och prästgården ligger en öppen betesmark med delvis ogödslad,
välbetad mark. I sluttningen mellan vägen och Prästgården finns en betad ekskog med inslag
av alm, ask och lönn. Även här förekommer flera sällsynta lavar.
I den branta sluttningen ner från vägen mot Hökabäcken är marken fuktig av små källkärr
med framträngande grundvatten och översilande bäckdråg. Här växte tidigare en högstammig
granskog med en del mycket grova granar och många mossbelupna lågor och rotvältor.
Mossfloran var ganska rik med förekomst av den rödlistade skuggmossan. Bland kärlväxterna
kan nämnas rikliga bestånd av kransrams. Granskogen har nu avverkats.

~~~~~~~~

11*084 • KROKSTORP, SIBBARP OCH HÖKHULT

Klass III - högt naturvärde
Odlingslandskap med hagmarker, lövskogar och stenmurar.

De tre byarna Krokstorp, Sibbarp och Hökhult ligger på en höjdrygg öster om Hökabäckens
dalgång. Runt gårdarna finns öppna åkermarker omväxlande med lövdungar och hagmarker. I
några av hagmarkerna finns en fin flora med slåttergubbe, darrgräs, backtimjan och
jungfrulin. Odlingsrösen, stenmurar och små brukningsvägar är viktliga inslag i landskapet.

~~~~~~~~
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11*085 • HÖKHULT

Klass III - högt naturvärde
Rasbrant.

Rasbrant med mycket block. Bland träden dominerar asp. I området finns enstaka högstubbar
och lågor av asp. Korallblylav, skinnlav och lunglav har noterats i och omkring området.

~~~~~~~~

11*086 • UDDEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Variationsrik lövskog med rik epifytflora.

Från de öppna åkrarna vid gården Udden och ner mot Hökabäcken finns en blockrik,
lövskogsbevuxen brant. Ek dominerar, men här finns också ett stort inslag av andra lövträd.
Här växer även grova, hamlade almar, ihåliga lindar och lönn, rönn och gran. Enstaka boträd,
lågor och torrakor förekommer. I anslutning till bäcken finns aspskog med gamla, grova
aspar. En del av området betas. Träden hyser en rik epifytflora; här växer bland annat lunglav,
skrovellav, grynig filtlav och platt fjädermossa. Marken är kalkpåverkad, vilket indikeras av
förekomsten av blåsippa och den något krävande hasselmossan.

~~~~~~~~

11*087 • APLARED

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor ekskog med inslag av lundflora. �Närströvområde.

Omedelbart söder om Aplareds samhälle ligger en stor ekskog. Förutom ek växer här bok,
ask, lönn och björk. Skogen är gles, med insprängda små åkertegar och odlingsrösen, vilket
ger den en inbjudande karaktär. Uppe på berget är skogen delvis av hällmarkstyp. Området är
väl utnyttjat som strövområde av Aplaredsborna.
Kransrams, ormbär och lunglav är några av de lite intressantare arter som förekommer.

~~~~~~~~

11*088 • ROPPERED

Klass II - mycket högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap med hagmarker, slåtteräng och stor bokskog.�Lokaler för
intressanta lavar.

Vägen från Aplared mot Roasjö omges vid Hallared av ett tilltalande landskap. Omedelbart
väster om Aplared möts man av små betade, lövrika hagar omväxlande med små åkermarker,
stengärdesgårdar och odlingsrösen.
Vägen går också tvärs igenom en stor bokskog. Skogen är delvis skött och gallrad, men här
finns ändå en del gamla träd med tickor och spår efter vedlevande skalbaggar. I bokskogen
har bland annat den ovanliga och rödlistade bokvaxskivlingen påträffats.
Vid Lillagärdet finns en fin liten slåtteräng i kanten av en åker. Här växer bl a rika bestånd av
vitblommigt jungfrulin. Norr om slåtterängen utbreder sig en betad ekhage.
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En mycket vacker björkhage ligger på en liten kulle strax söder om hembygdsgården. Den
avgränsas av en kraftig stengärdesgård och är dessutom rik på kulturhistoriska spår i form av
äldre åkermark, odlingsrösen och en stenkällare. Fältskiktet utgörs av en välbetad gräshed
med slåttergubbe och inslag av darrgräs.
I det lövrika landskapet förekommer en del ovanliga lavar. Lunglav och kupig skrynkellav
växer på flera ställen. På en rad med lönnar nära bensinstationen finns också korallblylav,
grynig filtlav och bårdlav. Vid gården Fjästered finns en rik ädellövskog med block och
källpåverkade partier. Här växer bland annat hässleklocka och hässlebrodd.

~~~~~~~~

11*089 • SÄVSHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövrik hagmark med lunglav.

Kring Sävhult finns åker- och betesmarker belägna på en ås i det barrskogsbevuxna
landskapet. På åsens norra sluttning finns en nyligen röjd ek- och björkhage. Marken är
storblockig, vilket ger området ett karaktäristiskt utseende. Hagen har mycket stor betydelse
för landskapsbilden.
Förutom ek och björk förekommer lind, lönn och en del grova bokar. En av lindarna är
gammal, grov och ihålig och en del av björkarna bär spår av hamling. På lönn och ek som
växer öster om vägen förekommer lunglav, bårdlav och fällmossa.

~~~~~~~~

11*090 • SÄVHULT

Klass III - högt naturvärde
Gamla lindar med lunglav.

I skogsmarken i östra kanten av Sävhults odlingsmarker finns en kraftigt igenvuxen gammal
björk- och ekhage. Granen håller på att ta över. I brynen mot åkermarkerna står ännu en del
grövre ädellövträd och i en glänta med odlingsrösen växer några hamlade lindar. På en av
lindarna finns lunglav.

~~~~~~~~

11*092 • RUDORNA

Klass II - mycket högt naturvärde
Odlingslandskap med naturbetesmark och rödlistade lavar.

Rudorna är en liten gård som ligger i skogsterrängen mellan Aplared och Målsryd. Vid gården
finns små åkrar, stengärdesgårdar och en betad hagmark. Den kuperade hagmarken är
bevuxen med björk och lönn. I fältskiktet förekommer bl a slåttergubbe, svinrot och darrgräs.
På lönnarna växer rikligt med lunglav tillsammans med läderlappslav, fällmossa och
dvärgtufs.

~~~~~~~~

11*093 • DRÖSPHULT
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Klass III - högt naturvärde
Odlingslandskap med lövdungar och stenmurar.

Vägen genom Drösphult kantas av väldiga stenmurar på bägge sidor. Längs murarna växer en
vacker allé med ek, ask, alm och lönn. På några av träden påträffas lunglav.
På ömse sidor om vägen finns betade åkermarker och lövdungar med hasselbuketter.

~~~~~~~~

11*094 • KÄRRA

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap.

Vid Kärra finns ett småskaligt odlingslandskap med steniga betesmarker, lövträdsbevuxna
åkerholmar och skogsbryn. Kring husen står grova ädellövträd, bl a ask, alm, lönn och ek.
Landskapet är delvis söndersplittrat av vägen och järnvägen.

~~~~~~~~

11*095 • HAREKULLA

Klass III - högt naturvärde
Geologiskt intressant vägskärning.

Om man följer vägen mellan Öd och Björkered passerar man vid Harekulla en vägskärning
med blottade bergytor på ömse sidor. Berget är huvudsakligen av granitisk sammansättning
med ett stort inslag av mörkt basiskt material. Detta förekommer främst i brottstycken, så
kallade xenoliter. Brottstyckena har distinkta näst intill raka kanter. Dessutom syns gångar av
pegmatit som genomskurit hela komplexet. Förekomsten av basiska bergarter är liten i
kommunen och man kan sällan betrakta dem så här tydligt. Dessutom har skärningen ett
pedagogiskt värde, eftersom man tydligt kan följa dess utveckling genom de olika
bergarternas inbördes förhållande.

~~~~~~~~

11*098 • KÄLLEBERG

Klass III - högt naturvärde
Torpruin med ädellövträd.

Torpruin med fyra grova, gamla lönnar med lunglav.

~~~~~~~~
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11*099 • HÖGALIDSMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse och gammal barrskog.

En liten, öppen mosse med en mossgöl i den västra kanten. Söder om mossen finns gammal
naturskogsartad barrskog med viss förekomst av torrträd, lågor och gamla träd.

~~~~~~~~

11*101 • TÖLLESJÖ

Klass III - högt naturvärde
Fuktängar.

Utmed vägen vid Töllesjö finns ett öppet landskap med betade fuktängar på gammal
åkermark.
I området häckar bl a enkelbeckasin och gulärla. En del av området utgörs av en fotbollsplan.

~~~~~~~~

12*001 • DRAERED

Klass II - mycket högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap i vackert höjdläge.

Draered ligger på en uppodlad drumlin med vacker utsikt över det omgivande landskapet.
Öppna odlingsmarker med inslag av stenmurar omväxlar med lövskogar och träddungar.
Kring flera av husen står gamla, hamlade askar. Flera större bokbestånd förekommer. Söder
om vägen ligger ett sammanhängande lövskogsområde med igenväxande hagmarker med asp
samt grova ekar och andra ädellövträd. Floran är bitvis rik med inslag av ormbär, blåsippa,
springkorn och gullpudra. Lunglav förekommer på träden. Utmed några bäckar växer gråal.

~~~~~~~~

12*002 • DALSJÖFORS

Klass III - högt naturvärde
Bokskog.

Öster om Dalsjöfors samhälle ligger några bok- och ekskogsbestånd. Bokskog är en tämligen
ovanlig skogstyp i kommunen och bestånden har betydelse som rekreationsområden.

~~~~~~~~

12*005 • STÅLARPAMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse.

Stålarparmossen är en svagt välvd mosse cirka 2 km nordost om Dalsjöfors. Den är delvis
påverkad av dikning.

~~~~~~~~
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12*008 • KANÅSEN - SMEDSÅS

Klass III - högt naturvärde
Bokskog

En del lövbestånd som ligger i anslutning till mindre kulturmarker vid Kanåsen och Smedsås.
Lövskogarna utgörs av igenvuxna hagmarker och bokskogar. Bok dominerar, men även gran,
björk, al, ek och andra ädellövträd förekommer.

~~~~~~~~

12*010 • HAGALUND

Klass II - mycket högt naturvärde
Hagmark med rik flora.

Hagalund ligger öster om Lövaskog i gränsen mellan skog och odlingsmark. Mindre
kulturmarker omger bebyggelsen. Söder om gården finns en liten betesmark med tämligen rik
flora. Darrgräs, slåttergubbe, jungfrulin, ormrot och smörbollar är exempel på arter som
förekommer. Genom området löper en gammal stenläggning, som kan vara en gammal
gärdesgård eller väg.

~~~~~~~~

12*011 • SJÖARNA NORR OM SÅKEN

Klass III - högt naturvärde
Sprickdalssjöar med vildmarkskaraktärer.

Söder om Draered är landskapet uppbrutet av sprickdalar i nord-sydlig och öst-västlig
riktning. Nere i sprickdalarna ligger en rad av småsjöar vilka alla ingår i Såkens sjösystem.
Sjöarna kantas på flera ställen av tämligen orörda rasbranter och klippstup. I omgivningarna
finns barrskog och kalhyggen. I sluttningarna ner mot Mellsjön och Store Sälgsjön växer
bokskog. I Stora Sälgsjön häckar storlom.

~~~~~~~~

12*013 • STUVHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap i vackert höjdläge.

Vid Stuvhult strax väster om Dannike ligger några högt belägna gårdar. I sluttningarna runt
gårdarna finns lövskogar, med klibbal, asp och björk, omväxlande med öppna välbetade,
kultiverad betesmark. Även en del av lövskogarna betas; marken är fuktig och delvis örtrik.
Stenmurar och en del grövre ädellövträd bidrar till en tilltalande landskapsbild. På några av de
gamla träden förekommer lunglav.

~~~~~~~~
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12*014 • RÖLLE

Klass I - högsta naturvärde
Småskaligt odlingslandskap med välbevarad ålderdomlig prägel.�Biologiskt rika
ädellövskogar.

Vid Rölle finns ett mycket vackert odlingslandskap med välhävdade, blockrika marker. Här
finns en av kommunens allra finaste naturmiljöer. Vackra, välbetade hagar, småskalig odling,
fornåkrar, hackslått och rika ädellövskogar är några av ingredienserna. Miljön kring gården är
välbevarad. Omgivningarna kring Rölle är skyddade som naturreservat.
På några kullar med glest ställda och vältuktade hasselbuketter finns en slåtteräng. Här växer
flera slåttergynnade arter, bland annat sommarfibbla och den mycket ovanliga späda
ögontrösten. I slåttermarkerna finns också flera sällsynta och rödlistade svampar tillhörande
grupperna vaxskivlingar och noppingar. I miljön kring Rölle finns flera ädellövskogar med
örtrik lundflora. I det rikaste avsnittet växer hasselskog med en praktfull blomstermatta med
arter som blåsippa, ormbär, tandrot, trolldruva, nästrot och vårärt.
Norr om Rölle vid Säggryd finns ytterligare en slåtteräng. Ett stort antal hamlade askar ger
slåttermarken ett mycket tilltalande utseende. På träden finns en intressant lavflora med bland
annat almlav. Vegetationstypen i fältskiktet är en tät och artrik svinrotsäng.
Utmed vägen vid Slätten finns också en mycket vacker och välbetad hagmark med kattfot,
slåttergubbe och jungfrulin. Kraftiga stenmurar och övertorvade rösen ger marken karaktär.
På ek och lönn växer bland annat lunglav och läderlappslav.

~~~~~~~~

12*015 • SÄGGRYD, DALHESTRE OCH HALLABRON

Klass III - högt naturvärde
Odlingslandskap med lövdungar, hagmarker och små åkrar.

Norr om Rölle och Säggryd sträcker sig ett småskaligt odlingslandskap upp i dalgången till
Hallabron. I den västra sluttningen ner mot vägen syns betade björkhagar och små åkrar. På
andra sidan av vägen finns betade fuktängar och buskvegetation. Väster om vägen vid
Dalhestre finns en igenväxande ekhage, hassel och en rad med hamlade askar. Vid Hallabron
växer en bokskog.

~~~~~~~~

12*017 • STORA STENSHULT

Klass III - högt naturvärde
Småskaligt och lövskogsrikt odlingslandskap med inslag av bok.

Vid Stora Stenshult finns ett småskaligt odlingslandskap med stenmurar och dungar av asp
och björk. I skogsbrynen i väster växer en del bok. Invid ett av husen finns en bok som är
förklarat som naturminne. Trädet är numera dött.

~~~~~~~~
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12*018 • STÅLÅSEN

Klass III - högt naturvärde
Bokskog.

Vid Stålåsen, strax sydväst om Ramsjön, finns ett gallrat bokbestånd. En del av träden är
grova. Invid husen står några hamlade askar med en påväxt av bland annat lunglav.

~~~~~~~~

12*019 • DANNIKE

Klass III - högt naturvärde
Lövskogar och mindre odlingsmarker.

Söder om Dannike finns ett antal relativt stora lövskogsbestånd omväxlande med en del
öppna odlingsmarker. Lövskogarna utgörs i huvudsak av al, asp och klibbal, men det finns ett
relativt stort inslag av ädellöv. I ett av de större lövbestånden ligger en hembygdsgård i vars
omgivning det växer ängsklocka, en art som sannolikt kommit hit med vallfrö. Några av
bestånden utgörs av bok med flera stammar, vilket skulle kunna vara en effekt av betesdrift
eller s k skottskogsbruk under äldre tider. En hel del tämligen grova bokar förekommer.
Vid Bosgården finns en tydlig bergås med gles, betad ek-, asp- och björkskog. Hela åsen har
formen av en stor rundhäll och där berget går i dagen syns tydligt hur inlandsisen en gång
skapat dess former. På åsens topp finns en fornlämning och utmed vägen växer grova almar.

~~~~~~~~

12*021 • KNAPPHESTRA

Klass II - mycket högt naturvärde
Litet odlingslandskap i smal dalgång med ogödslade betesmarker och rika lövskogar.

Vid Knapphestra strax öster om Dannike ligger några små gårdar i en trång dalgång omgiven
av skog. Odlingsmarkerna består av åker och vall utmed ån längs dalgångens botten. Utmed
den nordvästra sluttningen ligger gamla hagmarker och lövskogar med rik flora. Området är
ett välutnyttjat strövområde och landskapsbilden är tilltalande.
Hagmarkerna består av öppna marker omväxlande med glesa ek- och hasseldungar.
Odlingsrösen och terrasserade fossila åkrar bidrar till att ge områdena en tilltalande prägel.
Hagmarkerna har börjat växa igen, men här finns ännu kvar en fin flora med bland annat
backtimjan, rödklint, jungfrulin, slåttergubbe och ängshavre. I lövskogarna växer strutbräken
och ormbär och här förekommer också en del intressanta lavar och mossor. Vid Mellangården
står gamla, hamlade askar på vilka bland annat almlav växer.
Det lilla vattendraget Lergeredsån rinner genom landskapet. I den norra delen omges ån av en
blandskog, med smörbollar och kärrfibbla utmed strandkanterna. Vattendraget har fina
strömsträckor med grusbottnar och goda förekomster av öring.

~~~~~~~~
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12*023 • ÄTRAN

Klass II - mycket högt naturvärde
Större vattendrag, kvarnmiljö, betade strandängar och fågellokaler.

Ätran är ett av de större vattendragen i Västra Götaland och rinner genom Borås kommuns
sydöstra del, där den bildar gräns mot Tranemo kommun. Vid sjöutloppet från Åsunden finns
öar, grundområden, vegetationsrika strandområden med vass och starr och sumpskog.
Området har hög biologisk funktion och har sannolikt stor betydelse för många av sjöns och
vattendragets arter.Från sjöutloppet rinner Ätran huvudsakligen genom skogsmark.
Intressantare miljöer påträffas vid Glien, Forsa och Fägerhult.
Glien är en utvidgning av vattendraget, som skapar en mindre sjö strax väster om utloppet.
Den kantas av skog och branta stränder i söder och utmed den norra stranden finns en smal
öppen starrmad. Vid Glien har det förekommit häckning av grågås.
Väster om Glien ligger Forsa där Yttre Åsunden är reglerad med en damm. Här finns en liten
idyllisk miljö med en gammal kvarn. Utmed ån och vid bebyggelsen växer lövträd. Vid
kvarnfallets brusande vatten brukar strömstare hålla till under vintern och vissa år har den
häckat. Även forsärla och kungsfiskare har noterats i omgivningarna. Nedströms kvarnen
finns en stor betad, tidvis översvämmad strandäng som har betydelse för våtmarksberoende
fåglar. Knipa, småskrake och gräsand häckar i omgivningarna och de isfria delarna är
sannolikt intressanta för andfåglar under vintern.
Vid Fägerhult finns ett vackert odlingslandskap, som dock ligger i Tranemo kommun

~~~~~~~~

12*024 • TOVEREDSMOSSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Hydrologiskt opåverkad mosse med betydelse för fågellivet.

Toveredsmossen är en långsträckt mosse som ligger i en dalsänka vid Yttre Åsundens östra
strand. Mot kanterna är mossen glest trädbevuxen, men de centrala delarna är öppna. Mossen
är i huvudsak av torr ristyp med tuvull, ljung och klockljung, men efter kanterna återfinns en
utpräglad, blöt laggzon. Här växer arter som vattenklöver, småsileshår och dystarr. Mossen
har viss betydelse för fågellivet runt sjön.

~~~~~~~~

12*025 • BOANÄS OCH APELGÄRDE

Klass II - mycket högt naturvärde
Stort lövskogsområde med betydelse för flora och fauna samt friluftsliv.

Vid Boanäs och Apelgärde utmed Yttre Åsundens västra strand finns ett stort
lövskogsområde. Huvuddelen av området domineras av en hedekskog med inslag av asp och
rönn omväxlande med en del björk- och granskog. En hel del fritidsbebyggelse finns i
området och i de västra delarna finns småskaliga kulturmarker.
Ekskogen är tämligen gles och har sannolikt varit betad tidigare. Gamla, hamlade träd av
bland annat björk och lind förekommer på några ställen, liksom fornåkrar och odlingsrösen.
Enstaka mycket grova bokar förekommer också. I rikare partier växer hassel.
Den stora lövskogen har ett rikt fågelliv. Bland intressanta arter kan nämnas sparvuggla, som
förekommer vintertid. På en del av de äldre träden växer lavar och mossor som signalerar
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högre naturvärden. Som exempel kan nämnas lunglav, korallblylav, korallav, rostfläck och
fällmossa.
Utmed sjön ligger en smal strandbård med sälgsnår, starr och högörtsvegetation. Miljön har
bl a betydelse för insektslivet. Längs stranden växer rikligt med ängsruta.

~~~~~~~~

12*026 • YTTRE ÅSUNDEN

Klass I - högsta naturvärde
Stor sjö med rikt fisk och fågelliv.

Yttre Åsunden är en stor klarvattenssjö som omges av jordbruksbygd omväxlande med löv-
och barrskogsområden. Omgivningarna är natursköna och erbjuder intressanta utflyktsmål.
Många av de omgivande lövskogarna har en rik flora och fauna.
Sjön har ett rikt fågelliv med bland annat häckande fiskgjuse och storlom. Här finns också en
mycket artrik fiskfauna med närmare tjugo olika arter. Sjön hade tidigare en population av
den sällsynta vårlekande siklöjan, men den är tyvärr numera utgången.
Endast en liten del av sjön ligger i Borås kommun.

~~~~~~~~

12*027 • RAMMSJÖN

Klass II - mycket högt naturvärde
Sjö med mycket god vattenkvalitet och häckande storlom.

Rammsjön är en näringsfattig källsjö med mycket god vattenkvalitet. Den har naturligt ett pH-
värde på 7. Stränderna är blockiga och sjön omges i huvudsak av barrskog. En del bebyggelse
kantar stränderna och längs den södra stranden går en väg. Storlom häckar i sjön och
fiskfaunan är rik.

~~~~~~~~

12*028 • FELASJÖN

Klass III - högt naturvärde
Skogstjärn och gransumpskog.

Felasjön är en liten skogstjärn som omges av trädbevuxen mossmark. Vid den västra stranden
finns en gransumpskog och ett litet bäckdråg. Flera granlågor ligger delvis i vattnet. Bland
kärlväxterna märks missne och på träden förekommer kattfotslav.

~~~~~~~~
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12*029 • BERG

Klass III - högt naturvärde
Hagmark, torplämningar och gamla träd.

Sydost om berg ligger ett beteslandskap med inslag av en del äldre lövträd. Kring några
torplämningar finns gamla askar, lönnar och oxlar. Flera av träden bär spår efter hamling. På
något av träden växer skrovellav.

~~~~~~~~

12*031 • SKEABO

Klass III - högt naturvärde
Aspdungar.

Vid Skeabo finns gamla betesmarker och lövskogsbestånd. Bland lövträden är asp rikligt
förekommande, tillsammans med bl a ek och björk. Lunglav förekommer på några grova
aspar.

~~~~~~~~

14*001 • STOREMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse.

Öster om odlingslandskapet vid Djupasjö ligger en liten, öppen mosse med enstaka små
martallar. På mosseplanet omväxlar torrare tuvor med blötare höljor. Vegetationen är typisk
med t ex klockljung och vitag. Bland häckande fågelarter förekommer ängspiplärka.

~~~~~~~~

14*002 • DJUPASJÖ

Klass III - högt naturvärde
Variationsrikt och småskaligt odlingslandskap.

Utmed vägen norr om Eskilsred ligger en rad med mindre gårdar på krönet av en mindre ås.
På båda sidor om vägen finns ett småskaligt odlingslandskap med stenmurar, lövdungar,
grova vårdträd och betade hällmarkskullar. Den lilla sjön Djupasjö bidrar till att skapa
variation i landskapet.

~~~~~~~~
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14*003 • ÖJAREMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse.

Öjaremossen är en svagt välvd mosse som är glest till tätt bevuxen av martallar. På
mosseplanet växer klockljung, hedsäv, ljung och vitag. Utmed ett litet dråg finns en rikare
laggzon med myrlilja.

~~~~~~~~

14*004 • TOMTA

Klass II - mycket högt naturvärde
Vackert odlingslandskap med betade lövskogar.

Vid Stora Hålsjöns norra strand, på gränsen till Marks kommun, ligger ett vackert
odlingslandskap. I sluttningarna ner mot sjön omväxlar öppna, kultiverade betesmarker med
betade lövhagar. Utmed vägen i öster ligger en fin gles, betad ekskog. På trädens rötter
påträffas den rödlistade svampen korallticka. I nordväst ligger en stor, tämligen gles
blandskog med ek, gran och björk. Floran är bitvis rik med hassel, skogsbingel och blåsippa.

~~~~~~~~

14*005 • NÄSNABBEN

Klass III - högt naturvärde
Sumpskog och varierad blandskog.

Näsnabben är en liten skogsbevuxen udde mellan Eskilsred och Tomta. Här växer en varierad
barrskog med stort lövinslag. Skogen har sannolikt nyligen varit betad. Kring några
småbäckar växer sumpskog med klibbal och gran. Stjärtmes noterades vid besök i området.
Invid vägen ligger ett hygge med kvarlämnade grova ekar. Flera av dem är döda och ihåliga.
På vissa av de levande träden växer svavelticka och almlav.

~~~~~~~~

14*006 • ESKILSRED

Klass I - högsta naturvärde
Stort beteslandskap med grova ädellövträd.

I sluttningarna ner mot Stora Hålsjön vid Eskilsred utbreder sig ett lummigt beteslandskap.
Här finns en mosaik av öppna, betade åkertegar och mer slutna lövbestånd och hasselbuskage.
Kring boningshuset står gamla, grova ekar. På en av ekarna blåste kronan av vid stormen
1969. Den tycks nu ha repat sig och bygger successivt upp ett nytt grenverk. Kring husen
finns också en del grova, hamlade askar.
Längre ner i sluttningen nära sjön finns betade lövskogspartier med ett stort inslag av grov ek,
alm, lind och ask. Flera av träden är avbrutna och ihåliga. Skogen ger en bild av hur
forntidens ädellövskogar en gång kan ha sett ut i dessa trakter.
Öppna gläntor utgörs i huvudsak av gammal åkermark. Små fläckar av ogödslad mark
påträffas här och var. I dessa växer svinrot, bockrot, slåttergubbe och darrgräs. I mer slutna
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lövbestånd påträffas en lundflora med blåsippa och skogsbingel. Bland intressanta svamparter
kan nämnas kompakt taggsvamp och blåsopp. De många grova ädellövträden gör området
intressant för epifytiska lavar och mossor. Ett stort antal rödlistade och sällsynta arter
förekommer. Som exempel kan nämnas lunglav, stiftgelélav, almlav, grynig filtlav och
korallblylav.
Lövskogen har ett rikt fågelliv och den stora andelen död ved gör att den blir attraktiv för
hackspettar. Flera arter häckar i området.

~~~~~~~~

14*007 • LÄPPARHULT

Klass II - mycket högt naturvärde
Vackra steniga betesmarker med inslag av lövdungar och torrängar med backsippa.

Utmed vägen vid Läpparhult utbreder sig vackra, välhävdade betesmarker. De snaggbetade,
steniga markerna och den kuperade terrängen med inslag av lövdungar och klippbranter ger
området ett särpräglat utseende. Gamla, betade åkertegar omväxlar med örtrika torrängar.
Finast flora återfinns på en liten sandig kulle med fornåkrar strax väster om gården
Läpparhult. Här växer rikligt med backsippa tillsammans med ängshavre och bockrot. Väster
om vägkorsningen vid Aspelund finns en betad kulle med låsbräken. Invid vägen står här en
mycket grov gammal ek.
Vid Bua är betesmarkerna i högre grad påverkade av gödsling, men landskapsbilden ner mot
sjön är av stor betydelse. I lövdungarna förekommer blåsippa och vätteros på flera ställen.

~~~~~~~~

14*008 • FLATEN

Klass III - högt naturvärde
Lövskog med blåsippa.

Kring gården Flaten finns ett litet odlingslandskap med små åkermarker, lövdungar och glesa
skogsbryn. I söder ligger en lövskog vid en bäck. En liten blockig klippbrant finns också. Här
växer blåsippa och skogsbingel.

~~~~~~~~

14*009 • STORA HÅLSJÖN

Klass II - mycket högt naturvärde
Stor sjö med tämligen artrik fauna.

Stora Hålsjön är en stor, oregelbunden sjö i kommunens sydvästra hörn. Terrängen runt sjön
är kraftigt kuperad. Med undantag för bebyggelse och odlingsmarker vid Eskilsred och
Läpparhult omges sjön av barrskogar.
Sjön har ursprungligen varit oligotrof. Genom tillförsel av vatten från Viskan, sedan
vattenflödet dämts upp vid kraftstationen i Rydal, har Stora Hålsjön fått ta emot föroreningar i
form av närsalter, metaller och klorerade kolväten. Belastningen ledde till svartlistad fisk och
eutrofiering. Under 1970- och 1980-talen har dock utförts en rad restaureringsåtgärder i sjön
för att förbättra vattenkvaliteten.
Sjön har en tämligen rik fågelfauna. Bland häckfåglarna kan nämnas fiskgjuse.
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Bland fiskarna förekommer id, gös och sik tillsammans med ytterligare ett tiotal arter.
Vårlekande siklöja har tidigare förekommit men har numera försvunnit.

~~~~~~~~

14*010 • HUSÅN - NOLÄNGARNA - SEGLORA TRÄSK

Klass II - mycket högt naturvärde
Våtmarksområde med stor betydelse för fågellivet.

Stora Hålsjön har använts som regleringsmagasin, vilket påverkat vegetationen i
omgivningarna av Husån och mot Nolängarna.
Seglora träsk utgörs av vidsträckta översvämningsmader med vassar och högörtsvegetation
utmed Viskans stränder. Jättegröe, älggräs, kråkklöver, gul svärdslilja, flaskstarr, pors och
kärrsilja är några av karaktärsarterna. Kring Seglora är de fuktiga maderna betade (se vidare
nästa område).
I strandkanterna längs Husån och Viskan växer en del träddungar och en smal sumpskogsbård
med sälg, björk och klibbal. Många av träden är döda på grund av att rötterna tvingats växa
under vatten i långa perioder. Den nordvästra delen av området utgörs av Nolängarna, en
högmosse med klockljung och hedsäv.
Hela området har ett rikt fågelliv. Totalt har omkring 130 fågelarter noterats. Bland häckande
arter kan nämnas tofsvipa, enkelbeckasin, gulärla, trana, småfläckig sumphöna, stjärtmes och
buskskvätta. Som rastlokal har området betydelse för såväl vadare som rovfåglar och
tättingar. Regelbundet rastar kricka och nordlig gulärla. Under vintern övervintrar bland annat
mindre sångsvan och salskrake. Området bedöms också vara värdefullt för grod- och kräldjur.

~~~~~~~~

14*011 • SEGLORA

Klass II - mycket högt naturvärde
Vackert odlingslandskap med meandrande vattendrag och betade strandängar.�Välutvecklat
isälvsdelta.

Utmed Viskan vid Seglora utbreder sig ett vackert odlingslandskap. Det lugna vattendraget
slingrar sig fram med vida meanderbågar. Vackra stenvalvsbroar korsar Viskan på flera
ställen. Stränderna kantas av erosionsbrinkar och låglänta betade strandängar. Strandängarna
har stor betydelse för våtmarksberoende fåglar. Bland häckande arter kan nämnas storspov. I
strandskogen förekommer mindre hackspett och stjärtmes. Vid Heden finns ett område med
mycket grodlek.
Odlingsmarkerna består i övrigt av en flack åkerslätt belägen på ett gammalt isälvsdelta.
Under inlandsisens avsmältning mynnade här en väldig isälv i havet. Sediment som följt med
det strömmande vattnet sjönk till botten när de nådde den lugna fjorden. På så sätt avsattes det
delta som vi idag kan beskåda så tydligt vid Seglora. Det öppna deltaplanet är av geologiskt
intresse och har stor betydelse för landskapsbilden. Det skiljer sig markant från den kuperade
barrskogsterrängen i omgivningen.

~~~~~~~~
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14*012 • LJUNGSLÄTT

Klass II - mycket högt naturvärde
Sydbrant med rik flora. �Vacker landskapsbild.

Vid Ljungslätt reser sig ett kraftigt bergsstup över den omgivande åkerslätten. Det är en
sydbrant med inslag av rik kalkkrävande flora. Organiserad, avgiftsbelagd bergsklättring
pågår i berget, vilket lett till ett stort slitage utmed bergsfoten närmast gården. Längre österut
är vegetationen mer opåverkad.
Utmed bergsfoten i de mer opåverkade delarna återfinns en rik flora. Här växer bl a
trolldruva, getrams, kungsmynta, lundelm och skogstry. Det finns också enstaka exemplar av
trollsmultron i branten.
I de slitnare partierna längre österut förekommer blåsippa, sötvedel och äkta johannesört.
Bland mossorna förekommer trädporella, fällmossa och neckera på träd och sten. På en fuktig
klippa växer den tämligen ovanliga kalklungmossan.

~~~~~~~~

14*013 • LUNDSBERG, NEDERGÅRDEN

Klass III - högt naturvärde
Betad ekkulle i öppet landskap.

Mitt på den uppodlade åkerslätten vid Lundsberg ligger en liten betad kulle med grova ekar.
Den har stor betydelse för landskapsbilden och den biologiska variationen i det uppodlade
landskapet.

~~~~~~~~

14*014 • FJÄLLASJÖ

Klass II - mycket högt naturvärde
Lokal för myggnycklar.

Fjällasjö är en liten skogsgöl omgiven av skog och hyggen. Sjöstranden består av en smal
bård med vass, starr och gungflyn. Enligt gamla uppgifter förekommer den sällsynta och
rödlistade orkidén myggnycklar vid sjön.

~~~~~~~~

14*016 • TRANHULT

Klass II - mycket högt naturvärde
Dalgång med särpräglad landskapsbild.�Betade torrängar med rik flora.�Bergbrant med
ädellövskog och lundflora.

Öster om Seglora rinner Viskan fram i en trång uppodlad dalgång med särpräglad
landskapsbild. Dalsidorna kantas av barrskog och utmed ån på dalbottnen finns lågt liggande
slåttervallar och betade fuktängar. Grusåsar och terrasser är spår efter den isälv som en gång
mynnade i Viskans fornfjord och byggde upp Segloradeltat. De isälvsavlagringar som syns i
dalgången vid Tranhult tillhör Segloradeltats så kallade proximalbildningar.
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I dalgångens nordöstra hörn ligger ett naturreservat i en sydbrant. Här finns en hög klippbrant
med kraftiga stenblock och ädellövskog i sluttningen nedanför. Ek, ask, lind och alm är
dominerande trädslag, men bitvis förekommer också ett stort inslag av gran. I buskskiktet
förekommer grov hassel.
På toppen av berget finns rundslipade hällmarker och en äldre, strövvänlig barrskog med gran
och tall. Skogen har naturskogsprägel med inslag av knotiga torrtallar. Här växer också den
ovanliga skogsorkidéen knärot.
I branten finns en rik flora med flera lundväxter, bl a hässlebrodd, springkorn, underviol,
hässleklocka, strutbräken, blåsippa och trolldruva. I mer solexponerade partier av stupet
förekommer trollsmultron, vippärt och rödfloka. En av områdets rariteter är den sällsynta
rosenglimmen som ansågs ha sin enda spontana förekomst i landet vid Tranhult. Det är nu
osäkert om den finns kvar.
På bergväggarna har man även funnit den sällsynta mossan bokfjädermossa; detta är den enda
kända lokalen i Borås kommun.
Utmed Viskan finns betade torra, sandiga terrasser och erosionsbrinkar. Dessa har stor
betydelse för landskapsbilden och i de fall de är ogödslade återfinns en fin torrängsflora med
arter som svinrot, ängshavre, brudbröd och trollsmultron. Betesmarkerna hyser också en rik
svampflora med flera rödlistade noppingar och vaxskivlingar, en grupp arter som är knutna
till ogödslade slåtter- och betesmarker.

~~~~~~~~

14*017 • LÅNGAREMOSSEN OCH IGLATJÄRN

Klass II - mycket högt naturvärde
Ovanlig mossetyp.

Långaremossen ligger i en sänka mellan två bergryggar och omges av skog och kalhyggen.
Mossen är skålformad, till skillnad från den vanliga typen av mossar, som är välvd. Den är
dessutom hydrologiskt opåverkad, vilket motiverar ett högt skyddsvärde.
Den norra delen är mycket blöt och helt öppen. Här finns ett system med höljor, gölar och
gungflyn. Höljevegetation med flera arter sileshår och vitag dominerar. I laggzonen växer
myrlilja. Längre söderut har mossen torrare partier med talldungar, klockljung och hedsäv.
Vid Iglatjärn väster om mossen växer skvattram, en nordlig art som är sälsynt i kommunen.

~~~~~~~~

14*018 • SÄVSJÖN

Klass III - högt naturvärde
Sjö med häckande storlom.

Sävsjön är en oligotrof sjö, med en yta på en halv kvadratkilometer, som ligger i Borås och
Marks kommuner. I sjön brukar ett par av storlom häcka årligen.

~~~~~~~~
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14*019 • SNÄRJESLÄTT

Klass II - mycket högt naturvärde
Hackslåttfragment med torrängsflora.

Snärjeslätt är ett avlägset gammalt torp som ligger omgivet av skogsmark. Odlingsmarkerna
är övergivna men ännu öppna. Marken är torr och sandig och i skogsbrynen växer
torrängsflora med lundstarr, ängshavre, backtimjan, blåmunkar och slåttergubbe. Ängsklocka
och ängsstarr är andra arter som förekommer. Naturskyddsföreningen röjer brynen från
buskar och örnbräken för att gynna floran.

~~~~~~~~

14*020 • BISTEBERG

Klass II - mycket högt naturvärde
Bergbrant.

Utmed Bistebergs södra sluttning finns en skogsbevuxen bergbrant med berghällar och
klipphyllor. Vid bergfoten växer en ung, planterad granskog. Högre upp i branten finns mer
naturskogslik vegetation med tall, björk, rönn, ek och enbuskar. En hel del torrträd
förekommer.

~~~~~~~~

14*021 • KYRKÅSEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Övergivet torpställe med intressant lavflora.

I skogsmarken strax väster om Kilen i Häggådalen ligger en övergiven torpruin. Det som en
gång varit öppnare odlingsmarker bildar nu en liten glänta i skogen. Här växer dungar med
grova aspar och björkar. Flera av träden är draperade med långa och hängande skägglavar.
Dessutom förekommer skrovellav, bårdlav och olivbrun gytterlav.
I omgivningarna finns gammal granskog och gles hällmarkstallskog.

~~~~~~~~

14*022 • FÅRAGÅRDEN

Klass I - högsta naturvärde
Torpställe och brant med rik lavflora.

Fåragården är ett gammalt torp som ligger i skogsmarken väster om Häggådalen, vid
Kinnarumma. Markerna kring torpet hålls inte längre i hävd. Här finns igenväxande åker och
ängsmark samt lövskogsbryn med asp och björk.
Strax nordväst om huset ligger en liten bergsbrant med mossiga klippblock. I branten växer
flera grova aspar och på marken finns blåsippa. På träden förekommer ett stort antal sällsynta
och rödlistade lavar, som t ex stiftgelélav, mussellav, olivbrun gytterlav, ädellav, grynlav,
blylav och skrovellav. Området är också lokal för flera ovanliga mossor.

~~~~~~~~
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14*023 • HÄGGÅNS DALGÅNG MELLAN STOREGÅRDEN OCH KILEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Vackert odlingslandskap med meandrande vattendrag, betade fuktängar, lövträd och
ogödslade hagmarker med backsippa.

Söder om Kinnarumma flyter Häggån fram med ett lugnt slingrande lopp. Ån kantas av
betade strandängar, fuktängar och lågt liggande vallar. De betade, strandnära markerna är av
stor betydelse för våtmarksberoende fåglar. Utmed ån förekommer kungsfiskare.
Landskapsbilden är tilltalande, med det slingrande vattendraget och de böljande kullarna med
isälvsavlagringar. Isälvsmaterial har också avsatts i de flacka plan som stundom utgör
dalbotten. Kinnarumma samhälle och dalgången intill ligger på ett gammalt isälvsdelta.
På några ställen finns betade, sandiga brinkar med torrängsflora. Den finaste ligger vid
Storagården och här växer ett av länets största bestånd av backsippa. Dessutom förekommer
knölsmörblomma, backtimjan, brudbröd och kattfot.
Backsippan finns på ytterligare ställen i dalgången, men den har här, liksom på många andra
håll, minskat på grund av upphörd betesdrift. En mycket liten men artrik torrängsfläck med
backsippa återfinns fortfarande strax öster om gården Kilen. Vid Lisegärde finns en betesmark
med mycket rikligt med låsbräken, en annan art som är på tillbakagång.
Lövträd återfinns som vårdträd kring husen och i större träddungar som ligger insprängda
mellan de öppna markerna. Miljöerna är gynnsamma för många lavar. På olika ställen utefter
dalgången återfinns lokaler för bl a lunglav, skinnlav, grynlav, läderlappslav och olivbrun
gytterlav.

~~~~~~~~

14*024 • GÖLLINGSTORP

Klass II - mycket högt naturvärde
Ekhage med grova ekar och stor betydelse för landskapsbilden.

På en höjd vid Göllingstorp ligger en vacker ekhage. Dungar med knotiga, ihåliga och
vidkroniga ekar omväxlar med smala, betade gamla åkertegar. Små branter och hällmarker
ingår, vilket gör hagmarken till en spännande mosaik. De öppna gräsmarkerna är delvis
påverkade av gödsling, men i södra delen finns en liten torr, ogödslad slänt med rikliga
förekomster av brudbröd. Dessutom förekommer jungfrulin, ängsskallra och svinrot.
På träden växer fällmossa och rostfläck.
Norr om ekhagen löper en vacker lönnallé upp mot huset. Den följer en väg som är byggd
utmed en igenfylld fägata. Stenmurarna har enligt traditionen byggts av ryska krigsfångar.

~~~~~~~~

14*025 • BYGÅRDEN

Klass III - högt naturvärde
Kulle med naturskog i odlingslandskap.

Söder om Göllingstorp finns en skogsbevuxen kulle omgiven av öppnare marker. På toppen
växer gles gammal, betad tallskog med en del mycket grova tallar. Grova björkar med spår av
hamling vittnar om att det rör sig om gamla kulturmarker, även om skogen delvis har
naturskogskaraktär. Död ved finns i form av lågor och högstubbar av tall och björk. Utmed
sluttningarna växer en hel del asp.
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~~~~~~~~

14*026 • EKHAGEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Torrängsrester med backsippa.

Väster om riksväg 41 vid Kinnarumma ligger en gammal grustäkt. I kanten av täkten finns
rester av kulturmarker som före brytningen sannolikt hade större utbredning. Här finns en fin
ekhage med rik torrängsflora, bl a rikligt med backsippa, brudbröd, bockrot och ängshavre.
Tyvärr har man i samband med återställning av täkten granplanterat en del av ekhagen.
Dessutom pågår en igenväxning med bergrör. Mot norr övergår hagen i ett mer slutet
skogsbryn invid en bergsbrant. Här växer grova ekar och hässlen och på marken ligger lågor
av lövträd. Fällmossa förekommer rikligt på träden tillsammans med rostfläck.

~~~~~~~~

14*027 • SKINTAGÄRDE

Klass III - högt naturvärde
Bergbrant med naturskog.

I anslutning till riksväg 40 ligger en liten rasbrant. I området finns lodytor och rikligt med
block. Beståndet innehåller högstubbar, lågor och död ved av asp. I buskvegetationen finns
rikligt med hassel. Området ger ett intryck av orördhet.

~~~~~~~~

14*028 • FLENSTORP

Klass I - högsta naturvärde
Gran-aspskog med mycket rik lavflora.

Flenstorpsskogen upptäcktes redan på 1930-talet av lavforskaren Gunnar Degelius. Han
arbetade då med sitt stora och bland botanister välkända verk om de oceaniska lavarnas
utbredning i Skandinavien. Under en exkursionsdag till södra Sjuhäradsbygden fann han flera
intressanta lavlokaler, däribland Flenstorpsskogen.
Här finns än idag en granskog med ett rikt inslag av asp. Flenstorpsskogen har tidigare varit
mera öppen, vilket gynnat aspens föryngring. Numera för asparna en tynande tillvaro, men
åtgärder har på senare tid genomförts för att förbättra aspens förutsättningar.
I Flenstorpsskogen har noterat ända upp till 110 olika arter av lavar. Av dessa är ca 10 stycken
rödlistade, d v s upptagna på listan över nationellt hotade arter. Bland de mest ovanliga kan
nämnas västlig gytterlav, grynlav, pulverädellav, blylav och rännformig brosklav.
Flensstorpsskogen kommer inom snar framtid att avsättas som naturreservat.

~~~~~~~~
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14*029 • FLENSTORP

Klass II - mycket högt naturvärde
Skogsområde med naturskogskvaliteter.

Strax söder om Flenstorp ligger ett barrskogsområde med inslag av sumpskogar och små
mossar. Utmed blöta dråg växer sumpskogar med klibbal på kraftiga socklar. Det finns gott
om lågor och död ved. Korallrot förekommer rikligt. Spillkråka syns ofta i omgivningarna.
Den torrare skogen mellan våtmarkerna består av mer ordinär granskog; rikliga förekomster
av stor revmossa och kattfotslav indikerar dock högre naturvärden. Kambräken växer invid en
körväg. På en gran som växer på en liten mosse förekommer den rödlistade arten hållav.

~~~~~~~~

14*030 • HÄSTESVEDJAN

Klass III - högt naturvärde
Gammal granskog.

Vid Hästesvedjan finns en liten äldre, mossrik barrskog. Bland mossorna märks rikligt med
stor revmossa. Enligt länets floravårdsregister skall plattlummer växa här.

~~~~~~~~

14*031 • ABBORRÅS

Klass I - högsta naturvärde
Odlingslandskap med ogödslade och örtrika betesmarker.

På sluttningarna ner mot Stora Abborrsjön ligger den lilla gården Abborrås omgiven av
synnerligen vackra och välbetade björkhagar. Gården och dess omgivningar utgör ett gott
exempel på hur ett litet skogsjordbruk kan ha sett ut i dessa trakter för hundra år sedan.
Hagmarkerna har gallrats och utökats på ett föredömligt sätt under de senaste åren. Den täta,
fårbetade grässvålen i kontrast mot de steniga moränmarkerna skänker området en mycket
tilltalande karaktär. Tack vare att djuren släpps på de botaniskt sett finaste ängsmarkerna först
när blomningen är klar har den sällsynta fältgentianan återupptäckts i området. Den noterades
senast för ett 30-tal år sedan av Westfeldt. Granspira, låsbräken och stora mattor av kattfot är
andra inslag i de välhävdade grässvålarna. De ogödslade markerna hyser sannolikt en rik
svampflora, men detta har inte undersökts.

~~~~~~~~

15*002 • ORRATORPET - HÖGANÄS

Klass III - högt naturvärde
Skogsområden med tjäderspel.

Söder om Kinnarumma finns ett skogsområde med såväl äldre barrskog som hyggen och små
våtmarker. Inom områdena förekommer tjäderspel. Vid Orratorpet finns lövträd med bårdlav.

~~~~~~~~
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15*003 • IVRAHULT OCH SKOGALUND

Klass III - högt naturvärde
Torpruiner med lövträd i barrskogslandskap.

Landskapet väster om Frisjön domineras av barrskogar, hyggen och planteringar. För ett
hundratal år sedan fanns ett flertal små torp utspridda i skogarna. Ivrahult och Skogalund är
två sådana. Invid torpen står en del gamla lövträd kvar, framförallt lönn och bok. På träden
växer grynig filtlav, bårdlav och fällmossa. Vid Skogstorp finns den gamla ödetomten kvar,
men lövträden vid Ivrahult gränsar direkt till 30-årig granskog.

~~~~~~~~

15*004 • VÅXMOSSEN

Klass III - högt naturvärde
Öppen mosse.

Våxmossen är en öppen, skålformad mosse som är helt omgiven av barrskog och hyggen. En
väg går tvärs över mossen. Östra delen av mossen är bevuxen med tallskog.

~~~~~~~~

15*005 • SVANSHULT

Klass II - mycket högt naturvärde
Små mossar och gammal barrskog.

Öster om Våxmossen ligger en mindre, oregelbunden mosse med flera åtskilda mosseplan.
Utmed ett vattendrag finns fuktängar. På en fastmarksö i mossen finns en cirka 100 år
gammal tallskog med döda träd, högstubbar och lågor. Skogen är till vissa delar försumpad.
I södra änden av mossen växer en äldre barrblandskog med gran och björk. Många av
granarna är grova med lågt sittande grenar, så kallade kjolgranar. Dessutom förekommer en
del gamla lågor. Beståndet ger ett intryck av orördhet.

~~~~~~~~

15*006 • HAGABO

Klass II - mycket högt naturvärde
Hagmark med lönnar och rödlistade lavar.

Vid Hagabo ligger ett hus i skogsterrängen mellan Kinnarumma och Frisjön. Invid huset
ligger en övergiven, igenväxande hagmark. I de öppna gräsmarkerna finns stagghed. På några
grova lönnar växer fällmossa, grynig filtlav, lönnlav, läderlappslav och olivbrun gytterlav.

~~~~~~~~
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15*007 • KROKEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Intressant jättegryta.

Vid Kroken, sydost om Kinnarumma, passerar en markerad vandringsled en övertäckt
jättegryta. Den har ett djup på över två meter och en diameter på ungefär en meter. Dess fria
läge i den höga terrängen indikerar att den bildats av inlandsisen i botten av en glaciärbrunn.
Trots att grytan av säkerhetsskäl är övertäckt fylls den med vatten vid regn och den som
ämnar tömma grytan med den för ändamålet utlagda hinken har ett digert arbete framför sig.
Jättegrytan vid Kroken är spektakulär inte bara för sitt stora djup utan även för att den bildats
på ett så till synes omotiverat ställe utan någon direkt angreppspunkt för vattnet att börja sin
erosion vid. Den ger ett begrepp om vilka enorma krafter en inlandsis smältvatten kan släppa
lös även på begränsade ytor.

~~~~~~~~

15*008 • SVANSHULT

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrest med ovanliga lavar.

Landskapet kring Frisjön domineras av vidsträckta barrskogar, planteringar och hyggen. Norr
om Svanhult finns en glänta i skogen kring ruinen av ett gammalt torp. I den omgivande
skogen finns stora odlingsrösen. Sydost om torpet, i en brant ner mot en mosse, växer en gles
ekskog med inslag av asp och lind. På en del av träden förekommer lavarna lunglav och
skrovellav. Branten har nyligen röjts från gran.

~~~~~~~~

15*009 • KÄLLENÄS

Klass III - högt naturvärde
Lövskogsrikt odlingslandskap i vackert sjöläge.

På näset mellan Frisjön och den mindre Svansjön ligger en del äldre gårdsbebyggelse och
fritidshus. I omgivningarna finns omväxlande betesmarker med grova odlingsrösen,
hagmarker och lövbestånd. Landskapsbilden är tilltalande.

~~~~~~~~

15*010 • MELLAN-SJÖBO OCH SMEDSGÅRDEN

Klass III - högt naturvärde
Lövskogar och hagmarker.

I sluttningen nedanför Mellan-Sjöbo finns en igenvuxen hagmark med skilda lövträd. Små
åkertegar med odlingsrösen bildar ännu gläntor i skogen. Området har ganska stort inslag av
ung lind. I skogsbrynet mot ett kalhygge i söder står några grova lönnar med bl a lunglav och
fällmossa. Strax öster därom finns en gles betesskog med aspar och ytterligare lunglav.
Utmed vägen mellan Smedsgården och Mellan-Sjöbo ligger en bergssluttning med ek, hassel
och gran. Även här förekommer lunglav.
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Odlingsmarkerna runt Smedsgården utgörs av vall och öppna, kultiverade betesmarker med
lövdungar. En del solitära gårdsträd och en betad hagmark ingår också. Även här finns
intressanta lavar på flera av träden. Bland annat förekommer lunglav, almlav och
läderlappslav.

~~~~~~~~

15*011 • SJÖBO

Klass II - mycket högt naturvärde
Lövskogsrikt och småskaligt odlingslandskap med vacker landskapsbild och rödlistade lavar.

Södergården, Sjöbo, ligger vackert utmed Frisjöns strand. Här finns en äldre gårdsmiljö och
en del fritidshus. Marken hålls ännu i relativt god hävd. Ner mot sjön finns en stenig
fårbetesmark med odlingsrösen och vid husen ligger en betad tallhage. Längre västerut ligger
en igenvuxen hagmark. Området betas delvis fortfarande. Lövdungar med ek, asp, björk och
hassel omväxlar med öppnare gläntor av äldre terrasserade åkertegar. En hel del odlingsrösen
och hamlade askar förekommer. På några lövträd sitter intressanta lavar som almlav, skinnlav,
läderlappslav, skorpgelélav och olivbrun gytterlav. Inom området förekommer också
hasselmus.

~~~~~~~~

15*012 • SKÄLLENÄS

Klass II - mycket högt naturvärde
Lövbestånd och gamla hagmarker med intressant lavflora.

Omgivningarna runt Frisjön domineras av barrskogar. Odlingsmarker och lövträd i anslutning
till de äldre gårdarna runt sjön utgör ett tilltalande avbrott den mörka granskogen.
I sluttningen ner mot Frisjön, vid Skällenäs, växer medelgrova, glest ställda ekar. Intill gården
finns planterade askar med mycket rik lavflora. Här finns kommunens rikaste bestånd av
skrovellav, med upp till 200 individer. Dessutom växer här läderlappslav och flera andra
intressanta arter. Lövdungar och blandskog med intressant lavflora finns också i rasbranterna,
invid ett torpställe vid Puttebo och österut vid torpet.

~~~~~~~~

15*013 • SKOGAVIKEN

Klass III - högt naturvärde
Gamla odlingsmarker med lövskog

I sluttningarna ner mot Skogaviken växer blandskog med ek, asp, björk och gran. Skogen står
i anslutning till ett gammalt torp. Ner mot sjön finns ännu lite öppen mark. En liten bäck och
några bergväggar ingår i objektet.

~~~~~~~~

15*014 • ÖSTER OM SKOGAVIKEN

Klass III - högt naturvärde
Bergbrant.
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Bergbrant med klippstup ner mot Frisjön. I nedre kanten finns en rasbrant med mycket stora
block. Här växer gran, tall, björk och asp.

~~~~~~~~

15*015 • ARNÄSHOLM

Klass II - mycket högt naturvärde
Fågellokal och lövskogar.

Sörsjön är den nordöstligaste delen av Frisjön. Den norra stranden är bebyggd med fritidshus,
men landskapet präglas ändå av det åldriga kulturlandskap som funnits sedan länge. Mellan
bebyggelsen finns gamla ekar, lövdungar, hamlade träd, hagmarker och stenmurar. Äldre
åkerlappar, odlingsrösen, ekar och enbuskar bildar en tilltalande mosaik, som på ett
pedagogiskt sätt visar på äldre tiders markanvändning.
Grova, hamlade ihåliga askar växer bland annat vid Aranäs kapell. Den finaste hagmarken
ligger i sluttningen ner mot sjön vid Halla. Utmed ån vid sjöns tillflöde i söder växer en fin
alsumpskog som tidvis översvämmas.
Vid Klangs tegar i sjöns norra ände finns en bergbrant med stenskravel nedanför. Här finns
mossiga stenblock och en relativt orörd skog med ek och asp. Ett kuriöst inslag i denna miljö
är en granrotvälta som ligger och vilar på ett stort stenblock likt en gungbräda.
I viken utanför ligger den så kallade Nolgärdsmaden. När vattennivån är tillräckligt låg
blottläggs här en stor lerstrand som är mycket attraktiv för rastande vadare. På sensommaren
kan man beskåda arter som kärrsnäppa, spovsnäppa, gluttsnäppa och grönbena.

~~~~~~~~

15*016 • KLERHULT

Klass III - högt naturvärde
Småskaligt odlingslandskap.

Vid gården Klerhult norr om fritidsbebyggelsen vid Arnäsholm finns ett välhävdat
odlingslandskap. I det kuperade böljande landskapet syns betade böljande åkermarker
avgränsade av stenlagda körvägar. Nära vägen ner mot sjön växer gran-aspskog och en betad
ekdunge med lunglav. På en ås i söder syns en vacker välhävdad hage med enstaka björkar
och enbuskar.

~~~~~~~~

15*017 • PÅHOLMEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Mosse med intressanta geologiska formationer och växtlokaler.

Utmed vägen öster om Arnäsholm ligger en större mosse. Den är i huvudsak dikad och
trädbevuxen och har därför som helhet begränsade naturvärden. Dock innehåller den en del
intressanta växtlokaler och geologiska formationer. I mosskanten i den nordvästra delen växer
bl a den ovanliga ormbunken granbräken. Det finns även uppgifter om kärrbräken och
strandlummer. Utmed Lysjöån finns blöta kärrmader och sumpskog som tidvis översvämmas.
Sumpskogen innehåller en stor andel död ved.
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Över mossen löper en rygg som kan följas över två kilometer, om än med vissa avbrott. Den
framträder som ett pärlband av utsträckta kullar, som på flera ställen reser sig 10–15 meter
över omgivande terräng. Kullarna är täckta av väldiga stenblock.
Bildningarna har troligen avsatts successiv under ett par år då kraftigare smältvattenföring
sommartid förde med sig stora mängder material som avsattes i isälvsmynningen. Ingen
liknade bildning är känd från den västgötska delen av Älvsborgs län.

~~~~~~~~

15*018 • KVARNDAMMEN

Klass II - mycket högt naturvärde
Blöt åmad.

Lysjöån är uppdämd vid Kvarndammen. Uppströms dammen utbreder sig ett blött
madområde längs ån, kantat av torrare, tallbevuxen mossmark. Området har sannolikt
betydelse för fåglar och annan fauna. I ”Sjöar i Älvsborgs län” finns en uppgift om förekomst
av flodpärlmussla i Lysjöån.

~~~~~~~~

15*019 • FRISJÖN

Klass II - mycket högt naturvärde
Sjö med häckande fiskgjuse och många par av storlom.�Lokaler för
klockgentiana.�Rastlokaler för vadare.

Frisjön är en stor flikig sjö med många vikar, uddar, näs och öar. Den har klart vatten och är
en typisk näringsfattig skogssjö. Stranden är minerogen, med berghällar, stenar, grus och
sand. Vegetationen är sparsam och utgörs av säv, starr, sjöfräken och näckrosor.
Klockgentiana förekommer på flera ställen. I omgivningarna finns stora barrskogsområden
omväxlande med små skogsjordbruk. Dessa ligger ofta i vackra strandlägen och jordbruket
har många gånger bedrivits småskaligt och traditionellt in i sen tid. I anslutning till
odlingsmarkerna finns ofta lövbestånd och hagmarker med höga naturvärden.
I Frisjön finns ett intressant fågelliv. Minst fem par av storlom häckar i sjön och det är den
största populationen i kommunen. Dessutom finns 1-2 häckande par av fiskgjuse. Både
fiskgjuse och storlom är mycket känsliga för störningar under häckningstid. Sjöns många öar
utnyttjas som häckningslokaler och flera av öarna är fågelskyddsområden. Genom sjöns
reglering blottläggs en del strandområden tidvis. Det största området är Nolgärdsmaden (se
vidare 15*015) i nordost. Liknade områden finns på flera ställen, bl a vid Källenäs. Sjön har
en ganska rik fiskfauna med ett drygt tiotal förekommande arter, bland annat sik, siklöja, gärs
och gös.

~~~~~~~~

15*020 • HÄGGÅN VID ÅRYDET

Klass I - högsta naturvärde
Strömsträcka i vattendrag.�Lövskog och odlingslandskap.
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Från bron vid Kinnarumma och norrut finns fina forssträckor i Häggån. På några ställen delar
ån upp sig på flera armar så att små öar bildas i strömmen. På dessa och utefter strandkanten
växer rikligt med hampflockel, en karaktärsart för denna typ av miljöer.
Stränderna kantas av betade, fuktiga åkermarker och lövskog med klibbal och lönn. Vid
Årydet finns en slåtteräng som sköts av Naturskyddsföreningen. I ängen växer bland annat
ängshavre, knölsmörblomma, kattfot, jungfrulin, brudbröd, ängsruta och backtimjan.
Vattenkvaliteten i Häggån är mycket god. Utmed den aktuella sträckan finns lokaler för
flodpärlmussla och dessutom en intressant bottenfauna, med flera arter som är sällsynta i
regionen.


