
2015-09-17

Biologiskt uppföljningsprogram 

Natura 2000-området Klasborgs och Våmbs ängar

Utökning av kalkbrott i Skövde kommun

P
ro

du
kt

io
n:

 E
ne

tj
är

n 
N

at
ur

 A
B

 2
0

15

moj
FreeText
Bilaga 4�



2

2015-09-17

Om dokumentet

Enetjärn Natur AB på uppdrag av Cementa AB

Utredningen har genomförts under tiden maj till september 2015.

Följande personer har medverkat i utredningen: 

Cajsa Björkén – inventering, bedömningar och rapportering 

Sofia Lund – kvalitetsgranskning

Båda är verksamma vid Enetjärn Natur AB.

Omslagsbild: Provyta nr 6 i uppföljningsprogrammet.

Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB om inte annat anges.

Kartmaterial har använts med tillstånd från Lantmäteriet: © Lantmäteriet Medgivande 

R50171088_140001.



3

2015-09-17

Innehåll
Om dokumentet .......................................................................................................................................................... 2

1 Inledning.....................................................................................................................................................................4

2 Beskrivning av uppföljningsområdet ..............................................................................................................5

3 Metodik för uppföljningsprogram ....................................................................................................................9
Översikt relevé-metoden ......................................................................................................................... 9
Avgränsning .................................................................................................................................................. 9
Metodik mätningar ....................................................................................................................................10
Mätningar 2015  ........................................................................................................................................... 11
Framtida uppföljning ................................................................................................................................. 11

4 Resultat från 2015 års mätningar .................................................................................................................. 13
Arter - funktionella grupper och artantal .......................................................................................... 13
Indikatorer och geografisk spridning ................................................................................................... 15

5 Diskussion ............................................................................................................................................................. 20
Natura 2000-naturtyper ........................................................................................................................20

6 Mål för naturtyper .............................................................................................................................................. 24
Uppföljning av mål  .................................................................................................................................. 25

Källor ..............................................................................................................................................................................27
Webbsidor ................................................................................................................................................... 27
Litteratur ...................................................................................................................................................... 27

Bilaga 1 Artlista .......................................................................................................................................................... 28

Bilaga 2 Beskrivning av provytor ......................................................................................................................... 29



4

2015-09-17

11 Inledning

Cementa AB i Skövde har ansökt om tillstånd för att utöka den befintliga kalkstenstäkten vid Våmb. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Naturvårdsverket befarar att en utökning av täkten kom-

mer att medföra en påverkan på Natura 2000-området Klasborg-Våmb och främst då den utpekade 

lövsumpskogen i anslutning till Våmbsbäcken. För att följa upp eventuell påverkan har Cementa satt 

upp ett biologiskt kontrollprogram i det aktuella området (hädanefter kallat uppföljningsområdet). 

Kontrollprogrammet innebär en kontinuerlig uppföljning av vegetationen och har till syfte att kartlägga 

och detektera eventuella förändringar i denna. 

I denna rapport beskrivs uppföljningsområdet, metodiken och resultaten från 2015 års inventeringar. 

Det görs en bedömning om vilken naturtyp området bör klassificeras som och målen för naturtyperna 

formuleras.
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22 Beskrivning av uppföljningsområdet

Det område som är föremål för uppföljningen består av ett skogsparti längs med Våmbsbäcken, strax 

nedom Sydbillingens nordsluttning, där Våmbsbäcken flöde bromsas upp och Billingssluttningen pla-

nar ut (se karta i figur 1). Området är i basinventeringen klassificerat som Utvecklingsmark med potential 

att uppnå Natura 2000-naturtypen 9080 Lövsumpskog. Uppföljningsområdet har avgränsats till de om-

råden med lövsumpskogs-liknande vegetation som potentiellt skulle kunna påverkas av hydrologiska 

förändringar som en följd av den utökade täktverksamheten (se även nästa avsnitt ”Metodik”). 

9
6

5

4

3
21

18

17

16

15
14

13

12

11

10

19

!( Provytor för uppföljning

Våmbsbäcken

Uppföljningsområde

Natura 2000

Utvecklingsmark

Övrig, icke natura naturtyp

Artrika silikatgräsmarker, Kalkgräsmarker

Exploaterad mark

Triviallövskog

Lövsumpskog

Trädklädd betesmark

Öppen kultiverad gräsmark ±
0 50 100 m

1 Kartan visar delar av Klasborgs och Våmbs ängars Natura 2000-område. I det område som klassificerats som Utvecklingsmark - Lövsumpskog 
etablerades intialt 19 provytor. De 19 provytorna reducerades sedermera till 17  då provyta 7 och 8, vilka var belägna intill den smala lövskogsridå som 
kantar Våmbsbäcken österut, ströks ur analyserna då detta område inte bedömdes tillhöra den naturtyp som är av intresse att följa upp.  Inte heller 
Sydbillingens branta nordsluttning eller det kraftigt kvävepåverkade området längst västerut mot husen bedömdes vara intressant för uppföljning. 



6

2015-09-17

2Översiktlig beskrivning av området idag

Området kan delas in i mindre delområden som skiljer sig åt med avseende på vegetationssam-

mansättning, markanvändningshistoria och markfuktighet (se karta i figur 2). Det kvävepåverkade 

vägkantsområdet, ädellövsluttningen och den unga kvävepåverkade alskogen har uteslutits ur upp-

följningsområdet då dessa områden inte bedöms tillhöra den naturtyp som är av intresse att följa upp. 

Generellt sett utgörs skogen av tät lövskog dominerad av gråal och klibbal, med små inslag av asp, ask, 

ek, alm och enstaka gran. Även hägg dominerar, men främst i buskskiktet då i stort sett hela området 

har ett stort uppslag av klena, små häggar som bildar svårgenomträngliga snår. Samtliga träd är relativt 

unga, speciellt gråalarna i de områden som tidigare varit åkermark. Klibbalarna står på socklar, speciellt 

i de blötare områdena, men de är inte välutecklade och har en artfattig epifytflora. Mängden död ved 

varierar från obefintlig i de gamla åkermarkerna till liten/måttlig i partierna med äldre skog. Den döda 

veden är till stor del klen och liggande. Det finns dock ett antal grövre stående döda träd med hack-
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!( Provytor för uppföljning

Natura 2000

Våmbsbäcken

Uppföljningsområde

Mycket tät skog på fuktig mark

Gammalt upplag

Gammal åker med ung gråal

Kvävepåverkat vägkantsområde

Tät skog på fuktig mark

Sluttning med ädellövskog

Blöt skog med källflöden och småbäckar ±
0 50 100 m

2 Uppföljningsområdet kan delas in i ett antal delområden. Det kraftigt kvävepåverkade området vid fastigheterna i väster, samt det smala band med 
ädellövskog längs med Våmbsbäcken bedömdes inte tillhöra det område som är intressant att följa upp.
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2spetthål och vedsvampar. Marken är till största del fuktig. Kring Våmbsbäcken är det dock så flackt, att 

minsta sänka, artificiell eller naturlig, gör att vattnet ansamlas i små kärr och pölar under vårflöde och 

vid kraftig nederbörd. Även i anslutning till diken och bäckar är marken blöt. Den blötaste marken finns 

precis där den branta Sydbillingens nordsluttning planar ut. Här tränger små källflöden fram och små 

bäckar rinner nedför sluttningen och planar ut i oregelbunda små kärr. Detta medföljer att floran i detta 

område är sumpartad och domineras av växter som gynnas av konstant mättad markvattenzon (se 

figur 3). I övrigt ger floran en mer lundartad karaktär till området. Fältskiktet är högt och ibland tätt, och 

indikerar att det är ett mycket näringsrikt habitat. På våren dominerar vitsipporna innan träden har sla-

git ut, för att senare ge plats åt älgört, skogsbingel och nejlikrot. Den ytliga jorden är finkornigt lerig med 

inslag av sandigt mineral (se figur 4). Våmbsbäcken som rinner genom skogen är ca 3 m bred, ca 1-5 

dm djup och har ett rakt lopp. Den har skarpa kanter och skillnaderna i vattenstånd syns i strandkanten. 

Området ligger i direkt anslutning till omgivande betesmarker, vilka betas av nötkreatur. Uppföljnings-

området är avgränsat mot omgivande mark med stängsel och således sker inget bete inom området. 

Påverkan från tidigare markanvändning

Så sent som 1960 var stora delar av området åkermark (se karta figur 5). Detta syns tydliga spår av än 

idag, då dessa partier har yngre träd och färre arter. Åkerbruket har också givit en tydlig kvävepåverkan 

på vegetationen. Kvävepåverkan är som störst längst i nordväst i slänten upp mot husen, längs med 

Skara-vägen samt i anslutning till den öppna gräsmarken. Inne i skogen finns spår av gamla diken, val-

lar och försänkningar. i de centrala delarna syns spår efter en nyare övergiven störd mark, med ett hav 

av kväveälskade växter. I anslutning till denna finns även ett gammalt upplag i form av en kulle som nu 

är beväxt med yngre skog. 

Som kartan i figur 4 visar så meandrade Våmbsbäcken sig fram på 1840-talet, med en anslutande bäck 

från Sydbillingens sluttning och från Hållsdammsbäcken från Nordbillingen. Området svämmades över 

på vårarna och fungerade som en översilningsmark. Idag är Våmbsbäcken kraftigt rätad och kanali-

3 Källflöden och småbäckar vid nederkanten av Sydbillingens slutt-
ning efter ett kraftigt regnfall.

4 Den ytliga jorden är finkornigt lerig med inslag av sandigt mineral.



8

2015-09-17

2serad och vattnet transporteras mycket fortfare genom området. Uträtningen av bäckfåran skedde 

troligen i samband med en genrell uppodlingsfas i området där så mycket mark som möjligt gjordes om 

till åker. 

Kalkbrytningen norr om Skaravägen har pågått i över 100 år.  Ungefär de 20 sista åren har brytfronten 

varit så nära uppföljningsområdet att kalkbrytning kan ha haft effekter på grundvattenförekomsten i 

kalkstenen under uppföljningsområdet. Sammanfattningsvis kan det konstateras att området är långt 

ifrån opåverkat av människan, det mycket få platser där människans framfart inte kan ses tydligt. 

5 Våmbsbäckens sträckning idag och för drygt 150 år sedan. Från att ha varit en långsamtflytande, meandrande bäck har Våmbsbäcken i samband 
med uppodling av åkermark kanaliserats till ett brett dike. I kartan ses även åkermarkens utbredning på 1960-talet, vilket visar att stora delar av 
uppföljningsområdet har varit åker för kanske mindre än 50 år sedan. Bäckens sträckning är återgiven från laga skiftes-kartorna från 1840-talet. 
Åkermarken är återgiven från den ekonomiska kartan från 1960. Uppföljningsområdet är markerat med svart linje i kartan.
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33 Metodik för uppföljningsprogram

Översikt relevé-metoden
Den metodik som valts för uppföljningen baseras 

på ”Relevé samplng methodology”. För en ingående 

beskrivning av utförandet och användandet av denna 

metod, se Minnesota Department of Natural Resour-

ces 2013 samt Mueller-Dombois och Ellenberg 1974. 

Kortfattat går metoden ut på att etablera provytor i 

vilka förekommande arter inom utvalda artgrupper 

noteras och kategoriseras i grupper baserat på växtsätt 

eller livsform, och därefter noteras arternas och/eller 

artgruppernas täckningsgrad. För att bedöma täck-

ningsgraden används Braun Blanquet-skalan (se tabell 

1). Relevé-metoden är en mycket vanlig inventerings-

metod som har lång tradition bland botaniker, främst i 

Europa. Metoden används för att beskriva och klassi-

ficera vegetation, och kan med fördel användas för att 

detektera förändringar i växtsamhällen över tid. 

Avgränsning
Uppföljningsområdet har avgränsats till de områden med lövsumpskogs-liknande vegetation i anslut-

ning till Våmbsbäcken som potentiellt skulle kunna påverkas av hydrologiska förändringar som en följd 

av den utökade täktverksamheten. Det slutliga uppföljningsområdet är 1,6 ha stort och kan ses på karta 

i figur 1. I kartan framgår att gränsen för skogen med lövsumpskogskaraktär går nedanför sluttningen 

och inte uppe på krönet. Inte heller den smala lövskogskorridor längs med Våmbsbäcken som löper 

mellan sluttningen och gräsmarken  bedöms tillhöra lövsumpskogsområdet, då denna mark sluttar 

kraftigt och har karaktär av frisk ädellövskog. De provytor som etablerades här (nr 7 och 8) utesluts 

därför ur uppföljningsområdet och därmed ur analyserna. Området närmast fastigheterna i nordvästa 

delen är påverkat av grusvägen, avfall från trädgårdar, diverse skräp och kvävegödsling, och uteslöts 

därför också ur området. Uppföljningsområdet utgör därmed ca 50 % av den lövsumpskog som pekats 

ut av länsstyrelsen.

Den miljö som är aktuell för uppföljning är en fuktig till blöt skog längs med ett vattendrag. Då huvud-

syftet med uppföljningen är att detektera eventuella förändringar i vegetationen till följd av hydro-

logiska förändringar har fokus legat på kärlväxter i fältskiktet. Dessa är de första som ger respons på 

förändrade hydrologiska förutsättningar. Även mossor kan vara goda indikatorer, men det visade sig 

under inventeringen att de mossarter som finns i området inte är beroende av högt grundvatten eller 

Tabell 1. Klassificering av täckningsgrad enligt Braun-
Blanquets modell.

Kod Täckningsgrad

R Förekommer med enstaka individ i pro-
vytan. Täckningsgraden mindre än 1 %.

C Förekommer med flera individer i pro-
vytan. Täckningsgraden mindre än 1 %.

1 Täckningsgrad 1%-5%.

2 Täckningsgrad 6%-25%.

3 Täckningsgrad 26%-50%.

4 Täckningsgrad 51%-75%.

5 Täckningsgrad 76%-100%.
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3sumpiga miljöer (se nästa kapitel) och därför valdes de bort ur uppföljningen. Även trädens tillväxt kan 

visa på hydrologiska förändringar, men responsen är så långsam att det inte ansågs relevant att följa 

upp detta.

Metodik mätningar
I det aktuella området etablerades 19 provytor. Avsikten var initialt att etablera 20 provytor, men om-

rådet är helt enkelt för litet. Provytorna ligger nu så tätt att man kan se mellan dem, den täta vegeta-

tionen till trots. Två av provytorna, provyta 7 och 8 vilka var belägna intill den smala lövskogsridå som 

kantar Våmbsbäcken österut, exkluderades ur analyserna då detta område inte bedömdes tillhöra den 

naturtyp som är av intresse att följa upp. Detta innebär att det totalt är 17 provytor inom uppföljnings-

området, se karta i figur 1 och 2.

Det är av största vikt när man använder relevé-

metoden att provytorna är så homogena så 

möjligt. Det är också viktigt att få med de vege-

tationstyper som är representativa för habitatet 

i stort. Därför placerades provytorna ut på ett 

subjektivt sätt, istället för slumpmässigt. Vid ut-

läggning av provytorna studerades hela området 

noggrant och lämpliga platser för provytecen-

trum noterades. 

Provytestorleken valdes till  kvadrater om 10x10 

m, dvs 100 m2. Denna storlek är lämplig för upp-

följning i skogsmiljöer där detektion av föränd-

ringar i fältskiktet av intresse. Provytorna märktes 

med en vägpinne i centrum och plastpinnar av 

VP-rör i vardera hörn. Hörnen förlades i de fyra 

väderstrecken, så att provytan ska kunna återfin-

nas med hjälp av måttband och kompass om 

någon av de fem markeringspinnarna försvinner.

Provyteprotokoll i excel-format upprättades 

(se figur 6) och för vardera provyta noterades 

följande:

 • Provytenummer, koordinater, datum samt inventerare

 • Samtliga funna kärlväxtarter och deras täckningsgrad enligt Braun-Blanquets klass-

ningssystem

 • Dominerande mossarter och mossor eventuellt intressanta för uppföljning

 • Täckningsgrad av träd (krontäckning), buskar, graminoider (gräs+ halvgräs), örter, 

mossor, bar jord, stenar och öppen vattenyta. Förvedade växter högre än 2 m klas-

Protokoll	  för	  uppföljning	  av	  lövsumpskog	  vid	  Våmb

Provyta	  nr Datum Inventerare

Koordinater

Braun-‐Blanquets	  täckningsgrader
r	   Enstaka	  individ	   Levande Död
+ Flera	  individer	  men	  	  <1%	  täckning Träd
1 1-‐5% Buskar
2 6-‐25% Örter
3 26-‐50% Graminoider
4 51-‐75% Mossor
5 76-‐100% Sten

Bar	  jord
Vatten

Kärlväxter
Art Täckning Mossor

Art

Beskrivning	  av	  provyta Jordmån

Foton

Täckning

6 Protokollet som användes under uppföljningen.
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3
7 Strikt (a) och diffus (b) täckning av buskar och träd. Med diffus 
täckning, vilket används i detta uppföljningsprogram, anses alla delar 
inom t.ex. trädets eller buskens yttre periferi vara täckta till 100 %. 
Täckningsgraden blir alltså högre än täckningsgraden enligt strikt 
bedömning.. 

sades som träd. Förvedade växter lägre än 2 m klassades som buskar. All täckning 

registrerades som diffus täckning (se figur 7).

 • Varje provyta dokumenterades med foto

 • En beskrivning av provytan med fokus på vegetationens sammansättning och struk-

tur samt eventuell mänsklig påverkan

Mätningar 2015 
Området inventerades 27-28 maj samt  28-29 

juli 2015. Anledningen till att området inventera-

des vid två olika tidpunkter var för att få med så 

många kärlväxtarter som möjligt. Inventeringen 

genomfördes på samma sätt under båda besö-

ken med det undantaget att mossarter endast 

noterades under majbesöket. Anledningen till 

detta är att mossorna inte bedömdes vara rele-

vanta att följa upp (se vidare under kapitel 4). 

Majbesöket genomfördes av Cajsa Björkén och 

Emil Åsegård, två erfarna biologer med specia-

listkunskap inom kärlväxter respektive kärlväxter 

och mossor. Julibesöket genomfördes endast av 

Cajsa Björkén.

Inventeringsdatat har analyserats i Microsoft 

Excel. Datat har analyserats utifrån varjde enskild växts fuktighetsindex och näringsindex. Indexen 

kommer från Flora Indicativa (Landholt, 2010) och anges på en skala med 9 respektive 5 klasser, från 

mycket torr till översvämmad samt från väldigt näringsfattig till väldigt näringsrik/gödslad.  Varje växts 

relativa täckningsgrad multiplicerades med dess fuktighetsklass (omgjord till numeriska värden) och 

summerades provytesvis, vilket ger ett vägt fuktighetsindikatorvärde för varje provyta. 

Framtida uppföljning
Uppföljningen föreslås genomföras vartannat år de 12 kommande åren, med år 2015 som baseline. 

Utifrån resultaten från dessa mätningar görs sedan en avvägning om huruvida det är lämpligt med 

fortsatta mätningar efter att Cementas tillstånd för kalkstensbrytning har löpt ut.

Inventeringen föreslås genomföras på samma sätt som beskrivits i denna rapport. Mossor kommer 

inte att fortsätta följas upp. Tidpunkten för fältbesöken bör ligga så nära årets inventeringsdatum som 

möjligt. Det är av största vikt att inventeringen genomförs av fältpersonal med mycket god kunskap om 

kärlväxter.
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4Inventeringsmetodiken måste inte nödvändigtvis ses som fast, utan kan förändras och kompletteras 

utifrån de behov som uppstår under tidens gång. Det är dock viktigt att inget moment utesluts utan 

noga övervägande då man riskerar ett uppbrott i en uppföljningsserie för vissa variabler.
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4

9 Totalt noterade individer av kärlväxter per provyta.8 Den genomsnittliga täckningsgraden av funktionella växtgrupper 
enligt Braun-Blanquets täckningsgradsskala.

4 Resultat från 2015 års mätningar

Arter - funktionella grupper och artantal
De dominerande funktionella grupperna i uppföljningsområdet är örter och träd, med en medeltäck-

ningsgrad om 4,8 respektive 4,4 enligt Braun-Blanquets täckningsgradsskala (se tabell 1 samt figur 8). 

Busktäckningen ligger på 2,7, mossorna på 2,5 och graminoiderna (gräs + halvgräs) på 0,8.

Totalt noterades 710 fynd av 91 kärlväxtarter i de 17 provytorna. Av dessa var 14 arter träd, 12 graminoi-

der och resten örter. De dominerande arterna, både i antal fynd och i täckningsgrad, redovisas i tabell 

2 och 3 på nästa sida. I dessa tabeller redovisas även de dominerande arternas fuktighetspreferens, 

efter Landholt (2010). Träd har i denna typ av miljö naturligt en hög täckningsgrad. Eftersom det är 

kärlväxterna i fältskiktet som uppföljningen fokuserar på har träden uteslutits ur tabell 2, vilken visar 

de arter som har högst täckningsgrad. De kärlväxtarter, träd exkluderat, som har klart högst täcknings-

grad i området är vitsippa, skogsbingel, älgört, flädervänderot, majbräken, hallon och nejlikrot. Vitsippa 

var den klart dominerande arten vid majbesöket, men hade vid julibesöket i stort sett helt vissnat ned. 

Fältskiktet hade växt till rejält mellan de två fältbesöken. 

Dominerande träd i uppföljningsområdet är gråal, klibbal, hägg och hassel. Gråal noterades i samtliga 

provytor. Klibbal noterades i 13 ytor. I den gamla åkermarken fanns det ingen eller mycket lite klibbal. 

Ask var vanligt förekommande och noterades i 12 av 19 provytor. Alla askar var dock små och klena, 

de flesta inte mer än en ung planta. Hägg och hassel var vanligt förekommande och täckte stora ytor, 

speciellt hägg. Både hägg och hassel har till stor del klassats som buskar, dvs under 2 m höga. 

De provytor som har flest noterade kärlväxtfynd är provyta 5 (66 fynd), provyta 4 (64 fynd), provyta 

6(57 fynd), provyta 15 (55 fynd), provyta 1 (53 fynd) och provyta 2 (49 fynd), se figur 9. Samtliga av 
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4dessa provytor förutom nr 15 är belägna i det fuktigare området längs Sydbillingens fot (turkost område 

i kartan i figur 2). Provyta 15 utgörs av en näringsrik öppen yta som kan ha nyttjats för odling.

Under första fältbesöket (maj 2015) noterades dominerande och eventuellt intressanta mossor i bot-

tenskiktet i provytorna. Med intressanta mossor menas mossor som kan indikera högt grundvatten, 

Tabell 2.  Dominerande arter med avseende på täckningsgrad. 
Täckningsgraden anges som summan av artens täckning-
grad  enligt Braun-Blanquets täckningssgradsskal för samtliga 
analyserade provytor. Träd exkluderade. Fuktklasser översatta 
efter Landholt (2010).

Kod Täcknings-
grad

Fuktklass 

Vitsippa 62 Måttligt fuktig

Skogsbingel 59 Fuktig

Älgört 36 Mycket fuktig

Flädervänderot 23 Ingen uppgift

Majbräken 22 Måttligt fuktig

Hallon 20 Måttligt fuktig

Nejlikrot 15 Fuktig

Springkorn 8 Mycket fuktig

Kirskål 7 Fuktig

Skogssäv 7 Blöt

Ängsfräken 7 Mycket fuktig

Brännässla 6 Fuktig

Kärrfibbla 6 Blöt

Olvon 5 Fuktig

Humleblomster 4 Mycket fuktig

Midsommarblomster 4 Fuktig

Svalört 4 Fuktig

Äkta vallört 4 Fuktig

Nordlundarv 3 Fuktig

Skogsbräken 3 Fuktig

Strandlysing 3 Mycket fuktig

Strutbräken 3 Fuktig

Tabell 3. Dominerande arter med avseende på totalt antal 
fynd i samtliga analyserade provytor. Fuktklasser översatta 
efter Landholt (2010).

Kod Antal fynd Fuktklass 

Gråal 34 Mycket fuktig

Majbräken 34 Måttligt fuktig

Hallon 31 Måttligt fuktig

Älgört 30 Mycket fuktig

Hägg 29 Ingen uppgift

Vitsippa 28 Måttligt fuktig

Flädervänderot 26 Ingen uppgift

Klibbal 22 Blöt

Nejlikrot 22 Fuktig

Skogsbingel 22 Fuktig

Kärrfibbla 20 Blöt

Ask 19 Fuktig

Hassel 17 Måttligt fuktig

Humleblomster 17 Mycket fuktig

Majsmörblomma 14 Fuktig

Skogsbräken 14 Fuktig

Springkorn 13 Mycket fuktig

Ängsfräken 13 Mycket fuktig

Rönn 12 Måttligt fuktig

Kabbleka 11 Översvämmad

Midsommarblomster 11 Fuktig

Stenbräken 11 Fuktig

Äkta vallört 11 Fuktig
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4

10 Antal noterade kärlväxtarter i varje fuktighetsklass enligt Landholt (2010). För ett fåtal arter finns inte fuktighetsindex att 
tillgå..

eller vara knutna till blöta miljöer såsom sumpskogar. De mossor som noterades kan ses i tabell 4 på 

sidan 18.

Inga rödlistade arter hittades i området. En fridlyst art, orkidén skogsnattviol, observerades i två ytor.

Indikatorer och geografisk spridning

Markfuktighet

För att kunna bedöma den befintliga vegetationens markfuktighetskrav, och därmed eventuell känslig-

het för förändringar i markens hydrologi, har datat analyserats utifrån varjde enskild växts fuktighetsin-

dex.  

Av de totalt 84 noterade kärlväxtarterna där fuktighetsindex finns att tillgå är det 1 som trivs på frisk 

mark, 24 på måttligt fuktig, 29 på fuktig, 16 på mycket fuktig, 10 på blöt och 4 på översvämmad mark 

(se även figur 10). För fyra arter (flädervänderot, hägg, kärrgröe och pilört) finns inte indikatorvärden att 

tillgå. För de tre växter som inte kunnat bestämmas till art (daggkåpa, ogräsmaskros samt ett starr) 

kan heller inte indikatorvärden ges.

Samtliga av både de mest täckande arterna och de mest förekommande arterna trivs på måttligt fuk-

tig, fuktig eller mycket fuktig mark (se tabell 2 och 3). Ingen av de vanligaste arterna kräver blöt mark. 

Den art med högst täckningsgrad som kräver blöt mark är skogssäv. I stort sett all skogssäv finns i kär-

ret i provyta nr 4. Kärrfibbla har också krav på blöt mark. Denna art är dock mer spridd och återfanns på 

samtliga ytor förutom de som tidigare varit åkermark. 
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4De arter som noterats i uppföljningsområdet som kräver blöt eller översvämmad mark är bäckbräsma, 

frossört, grenrör, kabbleka, klibbal, kråkklöver, kärrfibbla, kärrviol, mannagräs, nickstarr, sjöfräken, skogs-

säv, topplösa och ältranunkel. Dessa arter åter finns främst i de provytor som ligger längs med Sydbil-

lingens fot (se karta i figur 11). Dessa provytor har en hög markfuktighet. Provyta 15 är ett undantag, där 

marken är fuktig, men inte blöt, och mullrik.

Figur 12 visar  varje provytas fördelning av kärlväxtarter i de olika fuktighetsklasserna. Samtliga provytor 

har arter som kräver måttligt fuktig, fuktig och mycket fuktig mark. De provytor som har flest arter som 

kräver mycket fuktig eller blöt mark är provyta 1 till 5 och 12 till 15, där provyta 2 och 4 till 6 har tydligt 

flest arter inom dessa kategorier. Provta 9 till 11 och 16 till 19 har övervägande arter med krav på måttligt 

till mycket fuktig mark. 

Om man multiplicerar varje växts relativa täckningsgrad med dess fuktighetsklass (omgjord till nu-

meriska värden) och summerar dessa provytesvis får man ett vägt fuktighetsindikatorvärde för varje 

provyta. Med denna beräkning får de mest dominerande arterna en större betydelse för hela provytans 

fuktighetsindex. Provyta nr 4 och 15 skiljer tydligt ut sig med höga vägda fuktighetsvärden (se figur 13).

9
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3

21

18

17

16

15

14

13

12

11

10

19

Våmbsbäcken

Uppföljningsområde

Natura 2000

Fuktkrävande kärlväxter
0 - 2
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8 - 11
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11 Antal kärlväxter med fuktighetsindex ”blöt” eller ”översvämmad” per provyta.
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4
12 Antalet individer per provyta av kärlväxter i de olika fuktighetsklasserna.

13 Summa av vägt fuktighetsindikatorvärde för varje provyta. För att få ett vägt indikatorvärde multipliceras varje växts relativa 
täckningsgrad med dess fuktighetsklass (omgjord till numeriska värden). Värdena summeras sedan provytesvis.
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4Mossarter Beskrivning och bedömning av lämplighet 
för uppföljning

Cirkelmossa Växer på trädbaser, sten och ved. Trivs både i öppna och 

slutna miljöer, men det är ofta fuktiga platser. Växer den 

torrare så är det nere vid marken där luften är fuktig. 

Mycket vanlig art som finns överallt och är därför inte 

lämplig som indilkator.

Cypressfläta Mossa med bred preferens vad gäller växtmiljö, substrat 

och geologi. Inte lämplig som indikator här då tolerans-

nivån vad gäller fuktighet är mycket bred.

Gräshakmossa Växer på gräsmarker, som t ex gräsmattor. Finns även på 

öppna luckor i skogsmark. Växer mer eller mindre torrt 

och har ingen koppling till svämskogar.

Hasselmossa Växer på rik och fuktig skogsmark samt på trädbaser 

på både barr och löv. Ekologin har ingen koppling till 

sump- eller svämlövskogar och arten är inte lämplig 

som indikator för sådana miljöer.

Hårgräsmossa Arten växer i miljöer som i åtminstone under delar 

av året är fuktiga men den förekommer även där det 

konstant är fuktigt. Bred tolerans i habitat både när 

det gäller fukt och ljus  och därför ingen lämplig art att 

använda för miljöövervakning kopplat till hydrologi.

Kransmossa Indikatorart i norra Sverige för miljöer med kalk eller 

mullrik mark, men har inget indikatorvärde i södra delen 

av landet. Växer både öppet eller skuggat, och har ingen 

koppling till svämskog eller bäckmiljöer utan finns i 

skog.

Lundsprötmossa Vanligen en pionjärart på fuktig jord. Både i sluten skog 

och öppna miljöer. Inte lämplig då den som kolonisatör 

inte kan kopplas till kontinuitet i miljön.

Palmmossa Palmmossa kan vara användbar som indikator eftersom 

den ofta växer vid bäckkanter och delvis översilad mark. 

Förekommer dock också på skuggig fuktig skogsmark. 

Palmmossa hittades endast mycket glest i enstaka 

rutor och bedöms därför inte lämplig för uppföljning.

Skuggsprötmossa Växer på rik och fuktig skogsmark samt på trädbaser 

på både barr och löv. Ekologin har ingen koppling till 

sump- eller svämlövskogar och arten är inte lämplig 

som indikator för sådana miljöer.

Skuggstjärn-

mossa

Växer i sluten skog på framförallt ved och blöt-fuktig 

jord i bäckkanter. Kopplad till fuktiga miljöer och kan 

möjligen vara användbar för uppföljning men då den 

endast hittades mycket glest i enstaka rutor bedöms 

den därför inte lämplig i detta fall.

Mossarter Beskrivning och bedömning av lämplighet 
för uppföljning

Spjutmossa En av våra vanligaste och mest lättigenkänneliga mos-

sor. Vanlig på fuktig, basisk mark såsom våtmarker, små 

bäckar och i gräsmarker. Hittas även i gräsmattor. Kan 

även ses i torrare kalkrika gräsmarker. Kan möjligen vara 

användbar för uppföljning men då den endast hittades 

mycket glest i enstaka rutor bedöms den därför inte 

lämplig i detta fall.

Spärrsprötmossa Ses i diken, på fuktängar och stränder men oftast på 

jord, sten och murket trä i fuktiga skogsmiljöer. Kopplad 

till fuktiga miljöer och kan möjligen vara användbar för 

uppföljning men då den endast hittades mycket glest 

i enstaka rutor bedöms den därför inte lämplig i detta 

fall.

Stor gräsmossa Vanlig mossa som vanligen växer på ved och sten, men 

även på jord, grus, murar, i gräsmattor, gräsmarker och 

våtmarker. Mycket vanlig art som finns överallt och är 

därför inte lämplig som indikator.

Stor näckmossa Mossan växer i rinnande vatten, på sten eller trä. Den 

inte aktuell som uppföljningsart på svämplan eftersom 

den bara växer i vatten.

Stor thujamossa Vanligast på fuktig skogsmark men kan även växa i 

andra fuktiga miljöer. Finns både på sten, jord eller ved. 

Har ingen koppling till bäckmilöer eller svämskog.

Trubbfjädermossa Växer på block, trädbaser nära marken och på jord 

intill vattendrag. Växer framförallt i frisk ädellövskog på 

skuggiga lokaler med fuktig luft. Trubbfjädermossa hit-

tades endast mycket glest i enstaka rutor och bedöms 

därför inte lämplig för uppföljning.

Vågig praktmossa Växer på frisk skogsmark och har ingen koppling till 

bäck- eller svämskogsmiljöer.

Tabell 4. Noterade mossarter samt bedömning av deras lämplighet för uppföljning.
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4Näringsrikedom

Vad gäller näringskrav så har de flesta kärlväxtarterna som noterats i uppföljningsområdet krav på 

måttligt näringsrika eller näringsrika miljöer (se figur 14). Ca hälften av de täckningsgradmässigt domi-

nerande kärlväxterna har krav på näringsrik mark (se 

tabell 5). De mycket vanligt förekommande arterna 

älgört, hallon, nejlikrot, kirskål och springkorn har alla 

ett näringsindikatorvärde på 4 eller  5, vilket motsva-

rar näringsrik till mycket näringsrik/gödslad. Flera av 

de dominerande arterna är arter som trivs på närings-

rik och mullrik mark snarare än blöt mark. Exempel 

på sådana är vitsippa, skogsbingel och majbräken. De 

arter som har krav på lågt näringsinnehåll i marken är 

främst koncentrerade till  de blöta provytor som ligger 

längs med Sydbillingens fot (bl a topplösa, kärrviol 

och vattenmåra) eller till lågor, stubbar och trädbaser 

i samtliga provytor (stenbräken, harsyra, hultbräken). 

Några få arter med låga krav på näringsrikedom visar 

inga tydliga mönster (skogsbräken och ängsfräken).

Tabell 5.  Dominerande arter med avseende på täcknings-
grad. Täckningsgraden anges som summan av artens täck-
ninggrad  enligt Braun-Blanquets täckningssgradsskal för 
samtliga analyserade provytor. Träd exkluderade. Fuktklasser 
översatta efter Landholt (2010).

Kod Täcknings-
grad

Näringsklass

Vitsippa 62 Måttligt näringsrik

Skogsbingel 59 Måttligt näringsrik

Älgört 36 Näringsrik

Flädervänderot 23 Ingen uppgift

Majbräken 22 Måttligt näringsrik

Hallon 20 Näringsrik

Nejlikrot 15 Näringsrik

Springkorn 8 Näringsrik

Kirskål 7 Näringsrik

14 Antal noterade kärlväxtarter i varje näringsklass enligt Landholt (2010). För ett fåtal arter finns inte index för näring att tillgå.
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55 Diskussion

I bevarandeplanen för Klasborgs-Våmbs ängar anges att svämlövskog (kod 91E0) är ett av de utpe-

kade naturtyperna. I basinventeringen karterades området som en ej fullgod Natura 2000-naturtyp, 

utvecklingsmark, med potential att utvecklas till lövsumpskog (kod 9080). Genom de inventeringar 

som genomförts i uppföljningsområdet under 2015 har ny detaljerad kunskap om området framkommit 

vilket gör det möjligt att förfina den naturtypskartering som gjorts.

Uppföljningsområdet har under två inventeringsomgångar, en i maj och en i juni, under två dagar 

vardera, inventerats noggrant på samtliga kärlväxtarter i de 17 analyserade provytorna. De arter som 

dominerar i dessa ytor är arter som trivs på fuktig, inte blöt mark. De tål heller inte att stå i vatten, då 

deras rötter kräver syre under växtsäsongen. De tål dock att översvämmas kortade perioder. Vitsippa 

och skogsbingel, som har de klart högsta täckningsgarderna, är arter som vanligtvis förekommer i lund-

artade ädellövskogar, och inte i sumpmiljöer. Generellt dominerar arter med krav på näring snarare än 

hög markfuktighet. De flesta arter i området har krav på en näringsrik miljö. 

De arter som har störst krav på hög tillgång till markvatten återfinns i det område som ligger vid Sydbil-

lingens fot. Detta område är naturligt väldigt blött och förses med ytvattnet från Sydbillingens sluttning 

samt det mark- och grundvatten som trycks upp till ytan där marken planar ut. Undantaget är provyta 

15 som inte alls har någon av de sumpskogskaraktärer som provytorna 1-6 har. Denna yta består av 

någon typ av gammal odlingsmark där växtnäring har tillförts. Ytan ligger där den gamla bäcken från 

Sydbillingens sluttning runnit (se karta i figur 2), och de sumpväxter som finns här kan vara relikter från 

en gammal bäckmiljö.

Under majbesöket noterades även mossor potentiellt intressanta ur uppföljningssyfte. Totalt sett var 

det förvånansvärt lite mossor, både i täckningsgrad och artantal. Det beror troligen på det kraftiga och 

frodiga fältskiktet, som inte låter mycket ljus komma ner till bottenskiktet. Det visade sig att de vanli-

gast förekommande mossorna, bland annat olika arter av gräsmossor, inte har någon koppling till vare 

sig svämskog eller sumpskog. De aktuella arterna har en så bred ekologisk nisch, och klarar så pass 

torra miljöer att de inte bedömdes till lämpliga uppföljningsarter i kontrollprogrammet. Några arter som 

är knutna till mer konstant fuktiga miljöer noterades, bland annat palmmossa och skuggstjärnmossa, 

men dessa fanns endast i mycket små mängder på få ställen och en uppföljning av dessa skulle inte ge 

något tillförlitligt resultat. 

Natura 2000-naturtyper
I Naturvårdsverkets vägledningar för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 beskrivs karaktä-

ristiska för naturtyperna 9080 Lövsumpskog och 91E0 Svämlövskog. Typerna är lika varandra, och det 

finns en gradient i övergångszonen mellan dem, men vissa faktorer skiljer dem åt. I habitatnyckeln för  

för skogsnaturtyper inom Natura 2000 som användes i Basinventeringen skiljs svämlövskog ut från 

andra skogar (däribland lövsumpskog) genom steget ”Alluvial lövskog vid vattendrag, tidvis översväm-
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5mad men däremellan ej våt, lövträd dominerar åtminstone i äldre trädskikt, minst 50 % av grundytan”.  

Om en skog bedöms till svämlövskog eller lövsumpskog i basinventeringen sker alltså genom att in-

venteraren och/eller flygbildstolkaren anser att det handlar om en alluvial skog eller inte, utan tydligare 

beskrivning. 

Beskrivningen i Naturvårdsverkets vägledningar gör det dock lite tydligare. Sumpskogen består av 

en konstant fuktig till blöt skog som till vissa delar liknar svämlövskogen, men till skillnad från dessa 

karakteriseras fältskiktet av typiska sumpväxter beroende på det mer eller mindre permanent höga 

vattenståndet. Svämlövskog har ett trädskikt som liknar det hos lövsumpskog, men lövsumpskogar är 

tydligt fuktigare och något mindre näringsrika. Svämlövskog omfattar naturliga, tidvis översvämmade 

skogar med klibbal eller gråal i låglänta områden och längs vattendrag på jordar som är rika på alluviala 

avlagringar och som vid lågvatten är väl dränerade. I vägledningarna finns även artlistor med karaktäris-

tiska och typiska arter för de båda naturtyperna (se figur 15). 

15 Karaktäristiska (K) och typiska (T) arter för Natura 2000-naturtyperna svämlövskog respektive sumpskog. Röda prickar indikerar att dessa 
arter återfanns vid inventeringen i uppföljningsområdet.



22

2015-09-17

5I provytorna hittades 16 av de 26 typiska och/eller karaktäristiska arterna för naturtypen svämlövskog, 

vilket motsvarar 62 % av arterna. Motsvarande siffra för naturtypen lövsumpskog är 11 av 33 arter, dvs 

33 %. Noterbart är också att i en sumpskog förväntas en rad olika starrarter, då dessa utgör en bety-

dande del av en sumpskogs fältskikt. Det aktuella området är mycket fattigt på starrar, och inte på 

något ställe finns dessa i någon betydande omfattning. Skärmstarr hittades i ett fåtal provytor, men en-

dast enstaka tuvor. Däremot noterades många arter som har höga krav på näringsrikedom. De alluviala 

avlagringar som karaktäriserar en svämlövskog är ofta mycket näringsrika.

Med den fördelning av växtsamhällen som identifierats under inventeringen, Naturvårdsverkets beskriv-

ningar av svämlövskog och lövsumpskog, den förekomst av svämsediment som visas i genomförda 

sonderingar och i SGU:s jordartskartor samt topografin i området kan två olika naturtyper utkristallise-

ras (se karta i figur 16). Längs med Sydbillingens nordsluttning, där de konstant blöta miljöerna och den 

ständiga tillförseln av yt- och grundvatten från denna sluttning finns, har miljön lövsumpskogskaraktär. 

Generellt kräver arterna här konstant tillförsel av markvatten, marken är tydligt blötare än övriga delar 

av uppföljningsområdet och synligt ytvatten finns i form av små bäckar och kärr. Skogen är fortfa-

rande för ung, det finns för lite död ved och sockelbildningen hos alarna är för liten för att området ska 

Natura 2000

Våmbsbäcken

Utvecklingsmark lövsumpskog

Utvecklingsmark svämlövskog

±
0 50 100 m

16 Fördelning av naturtyper inom uppföljningsområdet. Till största del bedöms området vara utvecklingsmark med potential för  
91E0 svämlövskog. En mindre del vid Sydbillingens sluttning bedöms till utvecklingsmark med potential för 9080 lövsumpskog. 
Inget av habiteten har idag de kvaliteter som krävs för en fullgod Natura-typ.
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5bedömas till en fullgod Natura 2000-naturtyp. Området har dock potential att bilda naturtypen 9080 

Lövsumpskog i framtiden. För att området ska uppnå fullgod Natura 2000-naturtyp krävs det 1) tid 2)

fri utveckling samt 3) konstant tillförsel av mark- yt- och grundvatten från Sydbillingens sluttning.

Merparten av uppföljningsområdet bedöms dock ha mer karaktär av svämlövskog. Marken är mer 

fuktig än blöt, arterna klarar inte av att ständigt stå i vatten och den plana ytan har åtminstone tidigare, 

innan bäcken rätades fullt ut, haft en kraftig översvämning varje vår. De växter som förekommer här har 

krav på näringsrik mark, vilket tillgodoses av de näringsrika alluviala sedimenten. Även denna del består 

mest av ung skog, än yngre och mer påverkad av människan än sumpskogshabitatet. Särskilt visar 

provytorna längs med Skaravägen, där skogen är ung och påtagligt störd av människan, få arter och 

liten heterogenitet. Det finns lite död ved och ålderstrukturen bland träden är ganska jämn. Området 

når därför inte upp till fullgod Natura 2000-status. Området har dock möjlighet att utvecklas till 91E0 

Svämlövskog. För att området ska uppnå fullgod Natura 2000-naturtyp krävs det 1) tid, 2) fri utveck-

ling, 3) ej minskad tillförsel av vatten från Våmbsbäcken och Hållsdammsbäcken samt 4) ej minskad 

period av översvämning från Våmbsbäcken och Hållsdammsbäcken på våren.

Som tidigare nämnts kan det vara svårt att skilja svämlövskog från lövsumpskog. De gränser som dras 

mellan naturtyperna i kartan i figur 15 ska inte ses som exakta, utan som övergångszoner mellan två 

naturtyper där huvuddelen av vattenförsörjningen sker på olika sätt. Att merparten av området bedöms 

till svämlövskog står dock utom tvivel.
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66 Mål för naturtyper

Naturvårdsverket efterfrågar i sitt yttrande daterat 2015-07-22 uppföljningsbara mål baserat på vad 

naturtyperna tål. Denna fråga är förenad med flera svårigheter. Det går inte att fastställa på förhand hur 

stor hydrologisk förändring som krävs för att förändra vegetationen i det aktuella området. Det är heller 

inte möjligt att fastställa en definierad gräns för vad naturtyperna tål. Förändringar kommer successivt, 

och de kan komma mycket långsamt eller relativt fort. Man kan sannolikt observera en mindre för-

ändring i ett område och ändå ha en god utveckling mot fullgoda naturtyper. Det är även ofta svårt att 

särskilja en påverkansfaktor från andra faktorer. Det uppföljningsprogram som etablerats är designat 

för att kunna detektera förändringar kopplade till förändringar de i geohydrologiska förutsättningarna 

vid Klasborgs-Våmbs ängars Natura 2000-område. Målen är därför kopplade till dessa förutsättningar. 

Mål för utvecklingsmark med potential för svämlövskog 

Kalkbrytningen ska inte påverka naturtypens utvecklig mot fullgod status. Detta innebär att kalkbryt-

ningen ska medföra att: 

 • 1A. Mängden tillförsel av vatten från Våmbsbäcken och Hållsdammsbäcken sker i 

oförändrad eller obetydligt förändrad mängd så tillvida att det inte är andra orsaker 

än kalkbrottet som orsakar minskningen 

 • 2A. Översvämning från Våmbsbäcken och Hållsdammsbäcken sker i oförändrad eller 

obetydligt förändrad period och nivå på våren så tillvida att det inte är andra orsaker 

än kalkbrottet som orsakar minskningen 

 • 3A. Frekvensen av karaktäristiska och typiska arter för svämlövskog som är beroende 

av hög markfuktighet är oförändrad eller ökar så tillvida att det inte är andra orsaker 

än kalkbrottet som orsakar minskningen 

Mål för utvecklingsmark med potential för lövsumpskog 

Kalkbrytningen ska inte påverka naturtypens utvecklig mot fullgod status. Detta innebär att kalkbryt-

ningen ska medföra att:

 • 1B. Den konstanta tillförseln av mark- yt- och grundvatten från Sydbillingens slutt-

ning upprätthålls så tillvida att det inte är andra orsaker än kalkbrottet som orsakar 

minskningen 

 • 2B. Frekvensen av karaktäristiska och typiska arter för lövsumpskog som är beroende 

av hög markfuktighet är oförändrad eller ökar så tillvida att det inte är andra orsaker 

än kalkbrottet som orsakar minskningen
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6Uppföljning av mål 

Hydrologiska mål 

Vid varje uppföljningsomgång kommer datat att anlyseras utifrån uppsatta mål. Parallellt med det 

biologiska kontrollprogrammet har Cementa upprättat ett förslag till kontrollprogram för hydrologi och 

hydrogeologi. Målen som rör de hydrologiska och de hydrogeologiska frågorna kommer därför att följas 

upp i detta program och kopplas till målen som rör vegetationsfrågorna. Även om vegetationen kan ge 

en relativt snabb respons på förändrade hydrologiska förhållanden, finns det en tidsförskjutning mellan 

skedd skada och detekterbara förändringar i växtsamhället. Här har de hydrologiska kontrollprogram-

men en mycket viktig roll i att fånga upp eventuella tidiga förändringar i yt- och grundvattennivåer 

kring Klasborgs och Våmbs ängars Natura 2000-område.  Vid analys och utvärdering av flödes- och 

vattenståndsdata är det viktigt att härleda vad en eventuell förändring beror på. Om man registrerar 

en onormal nivå jämfört med det nivåintervall som är naturligt vid den aktuella tiden på året måste 

detta utredas vidare för att bedöma om det beror av naturliga förlopp eller om det kan vara relaterat till 

kalkbrytningen.

Mål 1 A. Målet följs upp genom att kontinuerliga flödesmätningar genomförs i Våmbsbäcken och i 

Hållsdammsbäcken vid två mätstationer i vardera vattendrag. Mätstationerna kommer att vara lokali-

serade ovanför respektive nedanför kalkstensbrottet med syftet att bevaka flöden och flödesvariationer 

i Våmbsbäcken respektive Hållsdammsbäcken.

Mål 2A. Målet följs upp genom att kontinuerliga vattenståndsmätningar genomförs i Våmbsbäcken vid 

två mätpunkter. Markytans topografi i svämlövskogen mäts in och kan därmed korreleras med upp-

mätta vattenstånd. 

Mål 1B. Tillrinningen av ytvatten, markvatten och grundvatten till lövsumpskogen sker från Sydbillingens 

nordsluttning. Även direkt nederbörd försörjer lövsumpskogen med vatten. Utvidgningen av kalkstens-

täkten påverkar inte ytvattnet, markvattnet eller grundvattnet i den övre akviferen på Sydbillingen och 

därför kommer täkten inte att ge upphov till en minskad tillrinning av ytvatten, markvatten och grund-

vatten till lövsumpskogen. Utströmningsområdet i Sydbillingens nordsluttning kommer alltså att bestå. 

En hydrologisk och hydrogeologisk uppföljning för att uppfylla målet bedöms därför inte föreligga.

Biologiska mål 

Vid varje uppföljningsomgång kommer datat att anlyseras utifrån uppsatta mål.

Mål 3A och 2B. För de båda habitaten ska karaktärisktiska och typiska arter med fuktighetsindex 

mycket fuktig, blöt eller översvämmad förekomma i oförändrad mängd eller öka. Förekomst ska be-

dömas enligt frekvens och inte enligt täckningsgrad, då de oftast förekommer i så små mängder att 

osäkerheten i uppföljningen skulle bli för stor. Varje förändring i vegetationen måste analyseras för att 

kunna förstå vilka faktorer som ligger bakom. Det kan till exempel vara så att vissa fuktighetskrävande 

arter slås ut på grund av att t ex näringsbelastningen blivit för hög, eller att några träd fallit och skapat 
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6en lucka i skogen, trots att markfuktigheten är densamma. På samma sätt kan det tillkomma arter som 

trivs i blöta miljöer utan att miljön i sig blivit blötare, utan det beror på helt andra faktorer. 

Sammanfattningsvis är det av största vikt att en övergipande analys av eventuella förändringar görs 

utifrån hydrologiskt data och vegetationsdata, och att slutsatserna dras utifrån bedömningar och inte 

endast utifrån strikta värden.
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Bilaga 1 Artlista

I denna bilaga listas samtliga fynd av kärlväxter inom området. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn

Alm Ulmus glabra

Ask Fraxinus excelsior

Asp Populus tremula

Bergdunört Epilobium montanum

Blekbalsamin Impatiens parviflora

Brännässla Urtica dioica

Bäckbräsma Cardamine amara

Daggkåpa sp Alchemilla sp.

Ek Quercus robur

Flädervänderot Valeriana sambucifolia

Frossört Scutellaria galericulata

Glasbjörk Betula pubescens

Gran Picea abies

Grenrör Calamagrostis canescens

Gråal Alnus incana

Hallon Rubus idaeus

Harkål Lapsana communis

Harsyra Oxalis acetosella

Hassel Corylus avellana

Hultbräken Phegopteris connectilis

Humleblomster Geum rivale

Hundkex Anthriscus sylvestris

Hundäxing Dactylis glomerata

Hägg Prunus padus

Kabbleka Caltha palustris

Kirskål Aegopodium podagraria

Klibbal Alnus glutinosa

Kråkklöver Potentilla palustris

Kärrbräsma Cardamine pratensis ssp. 

paludosa

Kärrfibbla Crepis paludosa

Kärrgröe Poa trivialis

Kärrviol Viola palustris

Svenskt namn Vetenskapligt namn

Körsbär Prunus avium

Lundelm Elymus caninus

Lundgröe Poa nemoralis

Löktrav Alliaria petiolata

Lönn Acer platanoides

Majbräken Athyrium filix-femina

Majsmörblomma Ranunculus auricomus

Mannagräs Glyceria fluitans

Midsommarblomster Geranium sylvaticum

Myskmadra Galium odoratum

Måbär Ribes alpinum

Nejlikrot Geum urbanum

Nickstarr Carex brunnescens

Nordlundarv Stellaria nemorum ssp. 

nemorum

Ogräsmaskros Taraxacum sp.

Olvon Viburnum opulus

Ormbär Paris quadrifolia

Pilört Persicaria lapathifolia

Revsmörblomma Ranunculus repens

Röda vinbär Ribes spicatum

Rödblära Silene dioica

Rönn Sorbus aucuparia

Rörflen Phalaris arundinacea

Sjöfräken Equisetum fluviatile

Skogsbingel Mercurialis perennis

Skogsbräken Dryopteris carthusiana

Skogsnattviol Platanthera bifolia ssp 

latiflora

Skogssäv Scirpus silvaticus

Skogstry Lonicera xylosteum

Skärmstarr Carex remota

Smultron Fragaria vesca

Snärjmåra Galium aparine

Svenskt namn Vetenskapligt namn

Springkorn Impatiens noli-tangere

Starr sp Carex sp.

Stenbräken Cystopteris fragilis

Stinknäva Geranium robertianum

Stinksyska Stachys sylvatica

Strandlysing Lysimachia vulgaris

Strutbräken Matteuccia struthiopteris

Strätta Angelica sylvestris

Sumpmåra Galium uliginosum

Svalört Ranunculus ficaria

Svarta vinbär Ribes nigrum

Sälg Salix caprea

Tomtskräppa Rumex obtusifolius

Topplösa Lysimachia thyrsiflora

Tussilago Tussilago farfara

Tuvtåtel Dechampsia cespitosa

Vanlig smörblomma Ranunculus acris

Vattenmåra Galium palustre

Veketåg Juncus effusus

Vitsippa Anemone nemorosa

Åkerfräken Equisetum arvense

Åkermynta Mentha arvensis

Äkta förgätmigej Myosotis scorpioides

Äkta vallört Symphytum officinale

Älgört Filipendula ulmaria

Ältranunkel Ranunculus flammula

Ängsfräken Equisetum pratense
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Bilaga 2 Beskrivning av provytor

I denna bilaga beskrivs varje provyta i text och bild. Endast de provytor som inkluderats i analy-

sen beskrivs här.

1. En liten glänta i en övrigt sluten miljö. Grov asp dominerar trädskiktet, men även gråal. Flera lågor, 

främst klena. Stort hägguppslag. Högörtsamhälle. Frisk till blöt mark. Sumpigt kärr med bar jord i norra 

hörnet.

2. Mycket blöt yta. Sluttar ganska kraftigt och belägen precis vid Nordbillingens fot. Översilningsmark 

med små bäckar med kabbleka o näckmossa. I torrare partier högörtssamhälle. Klibbal och gråal utgör 

trädskiktet, några lågor och stående döda träd.

17 Provyta 1. 18 Provyta 2.

19 Provyta 3. 20 Provyta 4.
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3. Fuktig lövskog med hassel, ek, grå- och klibbal. Kraftig buskvegetation av hägg. Vitsippa dominerar 

på våren, övergår i skogsbingel. Frodig och rik miljö.

4. Öppet kärr, domineras av skogssäv.  Liten bäck/dråg rinner igenom kärret. Fuktig till blöt mark. En del 

lågor. Stora klibbalar samt små gåralar i kärrkanten. 

5. Sumpig mark som domineras av klibbal i krontäcket. Genom ytan går ett dike och en dikesvall och 

marken är tydligt kulturpåverkad. Klibbalarna står på små socklar med fattig epifytflora. Topplösa och 

strandlysing dominerar fältskiktet.

6. Liten glänta omgiven av grövre klibbal och klenare gråal. Högörter dominerar, mest älgört, på fuktig 

mark. Dike med låg dikesvall, plus grävt vattenfyllt hål. Lite död ved med enstaka lågor.

9. Näringsrik, frisk lundmiljö. Lite yngre gråal dominerar. Mindre självgallrat än övrig mark. Skogsbingel 

och vitsippa dominerar i det enahanda  fältskiktet. Rikligt med liggande buskig hägg.

21 Provyta 5. 22 Provyta 6.

23 Provyta 9. 24 Provyta 10.
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10. Glänta på frisk mark, nära vägen. Ytan helt täckt med skogsbingel, men även svalört och vitsippa. 

Omringad av yngre gråal. Ytan utgörs av gammal åker.

11. Frisk, lundartad miljö med gråal i krontäcket och skogsbingel i fältskiktet. I övrigt mycket lik yta 10.

12. Frisk till fuktig lundartad miljö med högörter. Gråal i kronskikt, mycket hägg o gråal i buskskiktet. 

Fältskiktet utgörs av bl a bäckbräsma, kirskål, älgört och vitsippa. 

13. Tät yta med mycket träd, buskar och höga örter. Gråal, klibbal, alm och hägg dominerar. Häggen do-

minerar i alla skikt. Friskt till fuktig mark. Träd gamla till unga, en del liggande död ved. Ytan ligger precis 

i gamla åkerkanten. 

14. Lövlund genomkorsad av en bäck. Bräkenväxter dominerar med vitsippa, samt stort uppslag av 

hägg, olvon o gråal. Betas av vilt. Bäcken förefaller naturlig med flera vatten- o strandlevande mossor. 

Gråal, klibbal och alm i krontäcket.

25 Provyta 11. 26 Provyta 12.

27 Provyta 13. 28 Provyta 14.
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15. Någon typ av gammal brukad mark. Gott om nässlor tyder på hög näringsrikedom. Annars domi-

nerar springkorn och ängsfräken. Mullrik fuktig jord. Väster om ytan ligger en hög jordvall, eller upplag 

från tidigare verksamhet. Näringsläckage kan ha bidragit till den höga näringsrikedomen i ytan, vilken är 

nedsänkt eller urgrävd. Öppen glänta, omgiven av gråal, hägg samt en stor björk.

16. Ganska sluten frisk lövlund. Trädskikt domineras av gråal och hägg. Fältsk domineras av vitsippa, 

skogsbingel o älgört. Kraftigt viltbetad yta.

17. Mycket tätt objekt nära vägen och Våmbsbäcken. Fuktig mark, täckt av skogsbingel. Artrikt trädskikt, 

blandade dimensioner. Gott om död ved, mest lågor, dock ganska klena. Bäcken är rätad, har säkert en 

dikande påverkan.

18. Glänta vid bäck i övrigt tät skog. Lik många övriga ytor med frisk vegetation. Vitsippa dominerar hela 

ytan på våren, sedan dominerar älgört och majbräken.

29 Provyta 15. 30 Provyta 16.

31 Provyta 17. 32 Provyta 18.



33

2015-09-17

19. Provyta på gammal åkermark. Rikligt med död ved i alla former, mest klena dimensioner. Självgall-

rad gråal o sälg. Snårig hägg gör ytan mycket sluten. Skogsbingel o vitsippa dominerar fältskiktet med 

inslag av fåtal andra örter. Frisk mark.

33 Provyta 19.
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