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1. Inledning 
Bakgrund 
Regeringen har beslutat att satsa på kommunal och lokal naturvård genom 
att bidra med 300 Mkr under perioden 2004-2006. Syftet är att stimulera na-
turvårdsprojekt som ökar det lokala naturvårdsengagemanget samtidigt som 
de bidrar till att uppnå miljömålen. Satsningen syftar även till att skapa bättre 
förutsättningar till friluftsliv bl a i tätortsnära natur samt ha kopplingar till folk-
hälsoarbetet.  
 
Varbergs kommun har erhållit statbidrag för ett antal olika projekt, bl a upp-
rättandet av en skötsel- och utvecklingsplan för området Nedregården – Sto-
rens.  
 
Nedregården – Storens utgör ett värdefullt natur- och friluftsområde (ca 18 
ha), vilket är beläget i Varbergs stads östra delar. Området har höga doku-
menterade naturvärden vilka bl a utpekas i kommunens naturvårdsprogram 
och översiktsplan, men håller i dagsläget på att växa igen i vissa delar. 
Kommunens intention är att bevara området som ett natur- och friluftsområde 
samt att hävda de värdefulla betes- och hagmarkerna med hjälp av en sköt-
selplan. En skötselplan omfattande mål och skötselåtgärder för området skall 
ligga till grund för den framtida skötseln av området, vilken sedan skall utfö-
ras av kommunens parkförvaltning.  

Uppdraget 
Uppdraget har inneburit att beskriva områdets naturtyper och eventuella an-
ordningar för friluftsliv utifrån befintligt naturvårdsunderlag och fältinventer-
ingar samt att föreslå 

• skötselåtgärder som tillgodoser naturvårdens behov 
• förslag på åtgärder och anordningar som gynnar friluftslivet  
• skyddsåtgärder och förvaltning. 

 
Rapporten är främst tänkt att utnyttjas som en operativ skötselplan av kom-
munens parkförvaltning och inte vara någon heltäckande inventering och be-
skrivning av områdets flora. Rapporten ger dock en översiktlig beskrivning av 
området natur- och kulturhistoriska värden.  
 
För den som är botaniskt intresserad finns Träslövs flora som ger en förteck-
ning över växter i Träslövs socken (Lenfors. I, 1998). 

Arbetets bedrivande 
Arbetet har skett på uppdrag av Varbergs kommun genom Kurt Claesson och 
har utförts av biologerna Sara Svensson och Calle Bergil.  
 
Värdefull information har erhållits av bland andra Kurt Claesson och Andreas 
Lindqvist, Varbergs kommun, länsstyrelsen i Halland och Naturskyddsföre-
ningen i Varberg och Ingvar Lenfors, författare till bl a Träslövs flora. 
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Avgränsningar 
Utredningsområdets avgränsningar framgår av figur 1. 

2. Kort om kulturhistoriska värden 
Nedregården - Storens utgör en del av byn Träslövs gamla inägor och domi-
neras av hagmarker som betats under en mycket lång tid och som till stor del 
aldrig konstgödslats. Hagmarkernas karaktär varierar, men artrikedomen är 
sammantaget stor. Hagmark är en naturtyp som minskat starkt i landet och 
fortsatt försvinner i snabb takt genom igenväxning och/eller beskogning. 
Träslövs stora arealer bevarade hagmark är därför mycket värdefulla som ett 
kulturarv. Om man studerar gamla kartor av Träslöv från slutet av 1700-talet 
och 1800-talets början är stora delar av aktuellt område markerat som äng 
medan det endast finns ett fåtal små, spridda åkrar, se karta från naturvårds-
programmet (Länsstyrelsen 1997, Varbergs kommun 1992).   
 
På häradskartan från 1919-1925 har ängarna istället blivit betesmark. Huvud-
dragen i området har inte ändrat karaktär i någon större utsträckning under 
de senaste ca 100 åren. Då som nu utgjordes området huvudsakligen av be-
tesmarker, men vissa av dagens betesfållor utnyttjades som åker. Däremot 
fanns ingen skog i området. Banvallen och den mindre vägen längs områdets 
södra gräns hade samma sträckning då som nu. Vidare fanns då vissa mind-
re vägar i nord-sydlig riktning, varav en fortfarande används som en stig. De 
gårdar som fanns i området då ligger fortfarande kvar, även om vissa bygg-
nader har försvunnit och/eller tillkommit. Gården Storens 3:25 verkar dock 
vara en ödegård idag. Den stora skillnaden som skett sedan 1920-talet är att 
omgivande åker och betesmark i väster har ersatts av moderna bostads- och 
industriområden.  

 
Ett av områdets flera odlingsrösen. 
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I området finns ett stort antal stenmurar som fungerat som inhägnad och 
markerar ägogränser efter att utmarken skiftats. På flera platser finns även 
odlingsrösen. 
 
Vidare finns det fyra fornlämningar (RAÄ 139, 157-159) inom studerat områ-
de enligt fornlämningsregistret (Länsstyrelsen 2005) i form av en registrerad 
fyndplast för en milstolpe och tre boplatser där fynd av keramik, slagen flinta, 
stolphål och härdar har gjorts. Fornlämningarna är i varierande grad under-
sökta av Riksantikvarieämbetet och delar av dem är borttagna.  
 
I övrigt underlagsmaterial rörande kulturmiljön finns inte aktuellt område ut-
pekat, bl a Länsstyrelsen (1988b, 2005). 

3. Natur och naturvärden  
Kort om naturgeografi och naturhistoria 
Nedregården -Storens ligger inom den naturgeografiska regionen 10: Södra 
Hallands kustland. Regionen utmärks av milda vintrar och höga sommartem-
peraturer med en årsnederbörd som i kustbandet är ca 800 mm. Vegeta-
tionsperioden är ca 190-200 dagar. Vidare präglas regionen av uppodlad 
kustslätt, men i de inre delarna finns stora arealer av planterad gran- och tall-
skog. Ädellövskog utgör den naturliga skogstypen, vilken främst uppträder 
som hedartad ek- eller bokskog. I kustlandet har dock den mänskliga påver-
kan på landskapet varit så stark under årtusenden att det knappast går att 
tala om någon ”naturlig” skogsvegetation. Vidare fanns tidigare stora arealer 
med ljunghedar i regionen, vilka idag till stor del är antingen uppodlade, igen-
vuxna eller igenplanterade. En del kusthedar finns dock kvar samt betesmar-
ker som havsstrandängar (Nordiska ministerrådet 1984, Länsstyrelsen 1997).  
 
Växtgeografiskt ligger området inom den södra lövskogsregionen, vilket utgör 
den svenska delen av den europeiska lövskogszonen.  

Allmänt om naturförhållandena  
Området Nedregården – Storens är beläget i anslutning till Nedregårdens 
industriområde i Varbergs nordöstra del och utgör ett gammalt hagmarksom-
råde. Detta område utgjorde förr byn Träslövs inägor och har utnyttjats som 
betesmarker under mycket lång tid. Delar av området utgör fortfarande be-
tesmarker för främst hästar, medan andra delar i varierande grad är igenvux-
na. I området finns två gamla gårdar, varav en är övergiven. Vidare gränsar 
området i sydväst till en hästgård och i sydost till en större ridanläggning, 
Skultagården. Genom området går ett fåtal stigar och mindre vägar i form av 
en f d banvall och en äldre väg längs områdets södra gräns.  
 
I området finns såväl välbetade partier, partier med viss hävd med en bland-
ning av öppna och slybevuxna delar som partier med fuktig lövskog.  
 
De välbetade partierna utgörs delvis av ogödslade hagmarker med värdefull 
hagmarksflora med arter som bockrot, stagg, backtimjan, jungfrulin, darrgräs, 
slåttergubbe, grå ögontröst, brudbröd och ängshavre och delvis av gödselpå-
verkade betesmarker där hagmarksfloran blandats upp med mer kvävegyn-
nade arter som brännässla, åkertistel, rödklöver och gråbo. I flera betesfållor 
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finns även fuktigare partier som börjar växa igen med bl a yngre björk, asp 
och videbuskar, men som samtidigt hyser hävdgynnade arter som klockgen-
tiana, klockljung och ängsvädd. Betesmarkerna omges och genomkorsas av 
stenmurar, vilka bitvis kantas av bl a ask, ek, alm, oxel, björk och rönn samt 
buskar av nypon, slån, en och vide. Vegetationen kring stenmurarna varierar 
beroende på om stängslet är placerat direkt intill murarna eller en bit innan-
för.  

 
Klockgentiana som växer i delar av de ogödslade hagmarkerna. 
 
De igenväxande, delvis öppna hagmarkspartierna finns främst i de västligas-
te delarna intill industrier och bostäder. Stora delar är bevuxna med asp, 
sälg, klibbal, björk och videbuskar medan de öppna partierna domineras av 
en högvuxen, kvävegynnad flora av bl a hallon, åkertistel och björnbär. Här 
och var finns dock rester kvar av mer hävdgynnade arter, te x ängsvädd, ny-
sört, väddklint och liten blåklocka. Även i dessa delar finns stenmurar och 
mindre odlingsrösen. I den västligaste delen finns även en liten anlagd fot-
bollsplan.  
 
Här och var har igenväxningen pågått en längre tid och här finns idag löv-
skog. I de västra delarna utgörs dessa skogspartier främst av fuktig och tät 
lövskog av främst björk, sälg, klibbal och videbuskar. I fältskiktet finns arter 
som blåtåtel, humleblomster, älggräs, strandlysing och krussilja. I de centrala 
delarna finns ytterligare skogspartier som förutom asp, klibbal och björk har 
inslag av ek, ask och alm. Kring ödegården Storens finns även en del alm-
dominerad lövskog.  
 
De särskilt värdefulla hagmarkerna finns på ömse sidor av banvallen i nord-
väst samt i nordöstra hörnet. Betestrycket är i mindre delar av området till-
räckligt, men för övervägande delen behövs ett högre betestryck för att mot-
verka igenväxningen.  
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Tidigare dokumenterade naturvärden  
Området utgör en del av Träslövs gamla inägomarker (område 37), vilka till 
stor del finns utpekade i kommunens naturvårdsprogram (Länsstyrelsen 
1997). Inägomarkerna har bevarade vägar, tomtlägen, och betesmarker, me-
dan åkermarkerna förändrats. Helhetsmiljön med ett öppet, stadsnära land-
skap med natur- och kulturvärden är av mycket stor bevarandevärde. Inom 
detta område finns även fyra värdefulla hagmarksområden som beskrivs se-
parat i naturvårdsprogrammet, varav aktuellt område är ett (område 41). Ak-
tuellt område beskrivs som betesmarker med en ovanligt artrik hagmarksflora 
av bl a backtimjan, darrgräs, ängshavre, bockrot, slåttergubbe och nattviol. 
Det består av en mosaik av små hagmarker, åkerytor och lövdungar som 
utgjorde inägomarker i Träslövs by (Länsstyrelsen 1997).  
 
Två mindre delar av aktuellt område finns utpekat i länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering som öppna hagmarker av högsta värde, dvs klass 1, 
högsta klassen av 3 möjliga (Länsstyrelsen 1991). 
 
Strax sydost om aktuellt område ligger ytterligare en värdefull betesmark 
med höga botaniska värden, kallad Prästgårdens som också tillhörde byn 
Träslöv. Denna utgör även ett riksintresse för naturvården och beskrivs som 
naturbetesmarker med unik flora och fossila åkermarker (Länsstyrelsen 
1988a, 1997, 2001, 2005).  
 
I kommunens översiktsplan beskrivs området som en del av gammal kultur-
mark kring Träslövs by bestående av betes- och hagmarker med träddungar 
och en rik flora. Området skall bevaras som natur- och friluftsområde (Var-
bergs kommun 2001).  
 
Hagmarkernas flora beskrivs även utförligt i ”Träslövs flora” (Lenfors. I, 
1998). I Nedregårdens betemark påträffades 168 arter och området bedöms 
som kontinuerligt betat under lång tid, men har vuxit igen med sly de senaste 
10-15 åren. En röjning genomfördes under 1997, vilket då stoppade igenväx-
ningen tillfälligt. Många av arterna som påträffats i Nedregården finns även i 
Storens, Skultagårdens och Prästgårdens betesmarker.  
 
Området utgör även en del av det bevarandevärda odlingslandskapet kring 
Träslöv vilket bl a hyser hagmarker med höga natur- och kulturvärden (Läns-
styrelsen 1994).  
 
I övrigt underlagsmaterial finns området inte omnämnt, bl a Länsstyrelsen 
(1977, 2002) och Skogsstyrelsen (2005).  

Flora och fauna 
Området har en intressant kärlväxtflora, vilken finns väl dokumenterad i bl a 
Träslövs flora och länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. Den värde-
fulla floran finns framförallt i de ogödslade hagmarkerna och representeras 
av arter som bockrot, stagg, backtimjan, jungfrulin, darrgräs, slåttergubbe 
och brudbröd. Dessa arter är exempel på några av de indikatorarter på häv-
dad, ogödslad ängs- och hagmark som finns inom aktuellt område (Natur-
vårdsverket 1997). I vissa delar av området växer även klockgentiana vilken 
är rödlistad i kategorin sårbar (VU) och granspira som klassas som missgyn-
nad (NT) enligt gällande rödlista (Gärdenfors. U, 2005). Det finns även vissa 
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regionalt intressanta arter enligt länsstyrelsens förteckning (Länsstyrelsen 
2000), bl a slankstarr, hedfryle, backruta och smörbollar. I Träslövsområdet 
har även signalarter som Jungfru Marie nycklar, desmeknopp, buskstjärn-
blomma och strutbräken påträffats (Skogsstyrelsen 1995, Lenfors. I, 1998). I 
området finns inga kända fynd av arter som finns upptagna i habitatdirekti-
vets annex, s k Natura 2000-arter (Naturvårdsverket 2000). Begreppen röd-
listad, signalart etc förklaras i bilaga 1. 
 
Kryptogamfloran i området är inte närmare studerad, men bedöms inte vara 
särskilt artrik med tanke på att området främst utgörs av öppna betesmarker. 
Vid ett av fältbesöken påträffades dock en intressant art, sköldfiltlav, vilken 
anses indikerar naturvärden enligt den ekologiska katalogen över lavar (Hal-
lingbäck. T, 1995) .  
 
Ingen inventering av områdets djurliv har gjorts i området.   

4.  Värden för friluftslivet 
Allmänt om områdets värden för friluftslivet 
Det tätortsnära läget gör att delar av området utnyttjas mer eller mindre fre-
kvent av friluftslivet. Den gamla banvallen som korsar området och den gam-
la vägen längs områdets södra gräns utnyttjas flitigt för gång- och cykeltrafik 
samt som ridvägar. I den västra delen finns även en mindre stig som går i 
nord-sydlig riktning som utnyttjas för promenader etc.   

 
Den gamla banvallen som korsar området och som idag utnyttjas som promenadstig. 
 
Omfattningen av spontant friluftsliv som strövande, svampplockning etc. är 
svår att mäta, men frekvent friluftsliv i ett område ger alltid avtryck i form av 
utveckling av stignät. I Nedregården – Storens finns inte något tydligt stignät 
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förutom ovan nämnda vägar. Övervägande delen av området är inhägnat och 
betas periodvis av hästar, vilket har avvisande effekt på allmänheten och 
dessa delar utnyttjas inte i någon större utsträckning för rörligt friluftsliv. Övri-
ga delar är till stor del igenvuxna och bitvis svårtillgängliga p g a av tät och 
snårig vegetation, vilket medför att inte heller dessa delar utnyttjas för rekrea-
tion i någon större utsträckning.  
 
Genom sin närhet till tätorten och skolor har området en stor potential som 
exkursionsområde i undervisningssyfte, men omfattningen av detta är okänd 
och sannolikt relativt liten idag. Vidare har Varbergs Naturskyddsförening 
tidigare skött delar av de ogödslade betesmarkerna i nordväst, men denna 
skötsel upphörde för ett antal år sedan.  
 
Idag har området inte någon tydlig entrépunkt eller anvisad parkering etc.   
 
Hästridning förekommer flitigt på de vägar som finns i området men övriga 
delar är mer beteshagar eller igenvuxna partier som är svårtillgängliga för 
ridande. Stigarna är i allmänhet relativt tåliga och konflikterna med andra be-
sökare vid dagens utnyttjande bedöms som begränsade. 
 
Området har inga dokumenterade värden för friluftslivet enligt befintligt un-
derlagsmaterial (Länsstyrelsen 1988c, 2005). 

5.  Samhällsplanering 
Naturvård och friluftsliv är inte de enda intressena i Nedregården – Storens. 
Först och främst måste nämnas markägarintressena – både de rent ekono-
miska intressena och de aspekter som har med rätten att råda över den egna 
marken att göra. I detta fall ägs större delen av marken av kommunen som 
idag arrenderar ut övervägande delen av området till privatpersoner som be-
tesmark. I öster ligger Skultagårdens ridanläggning vilken utnyttjar områdets 
östra delar som hästbete. Även de västra delarna utnyttjas som hästbete av 
ägaren till fastigheten Träslöv 3:29. Kommunens intention är att området fort-
satt skall betas för att bevara den värdefulla hagmarksfloran.    
 
I kommunens översiktsplan (Varbergs kommun 2001) omfattas aktuellt om-
råde av tre olika riktlinjeområden (130-132). Större delen av aktuellt område 
redovisas som ett natur- och friluftsområde (riktlinjeområde 131). Detta om-
råde skall bevaras och de värdefulla hagmarkerna skall hävdas. Vidare bör 
inga åtgärder som skadar naturmiljön vidtas och områdets användning bör 
på sikt regleras. Områdets östa delar (riktlinjeområde 132) föreslås istället 
utvecklas till ett bostadsområde med ekologisk inriktning och för Skultagår-
dens ridanläggning samtidigt som stor hänsyn skall tas till de stora natur- och 
kulturvärdena i området.  Vidare redovisas området västligaste delar (riktlin-
jeområde 130) som ett framtida verksamhetsområde, där en planutredning 
skall utföras innan omfattande förändringar genomförs i området.  
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6. Bedömning av områdets värden 
Bedömning av natur- och friluftslivsvärden 

Utifrån dokumenterade värden och fältbesök i området har en bedömning av 
områdets natur- och friluftsvärden gjorts. Bedömningarna rörande naturvård 
och friluftsliv har gjorts med hjälp av särskilda 5-gradiga värdepyramider som 
utvecklats av GF Konsult AB för arten (se bilaga 2 & 3).  
 
Vad gäller naturvärden bedöms området i sin helhet som ett regionalt värde-
fullt naturområde, dvs kategori B enligt bilaga 2. Bedömningen grundar sig bl 
a på att området bedöms ha mycket höga naturvärden i naturvårdsprogram-
met samt hyser delområden som är av högsta värde enligt länsstyrelsens 
ängs- och hagmarksinventering. Dessutom hyser området en värdefull ängs-
flora som både finns dokumenterad i ”Träslövs flora” och noterades vid de 
egna fältbesöken. Särskilt värdefulla delområden är område 1a-c.  
 
Området hyser inga dokumenterade rekreationsvärden. Själva hagmarkerna 
är också svårtillgängliga genom att de antingen är inhägnade och betas av 
hästar eller är kraftigt igenvuxna. Däremot utnyttjas de vägar och stigar som 
korsar området flitigt för närrekreation i form av promenader, hundrastning, 
cykelturer etc. Vidare gränsar området till Skultagårdens ridanläggning och 
stora delar av området utnyttjas som betesmarker för verksamhetens hästar. 
Områdets mindre vägar och stigar utnyttjas därmed både för ridning och av 
personer som tar sig till och från ridanläggningen. Området bedöms därför ha 
lokala rekreationsvärden, dvs tillhöra kategori D enligt bilaga 3. 

7. Förslag till skötsel 
Övergripande mål 
Det övergripande målet med en skötselplan för området Nedregårdens - Sto-
rens är att bevara, utveckla och i vissa delar återskapa områdets hagmarker 
med dess värdefulla och artrika ängsflora. Skötseln skall i första hand vara 
inriktad på att främja de biologiska värden, vilket framförallt uppnås genom 
ett ökat betestryck och vissa röjningsarbeten.  
 
Även tillgängligheten och möjligheten till rekreation skall stärkas i området. 
Detta mål får underordnas naturvårdsmålen, men bedöms inte i någon större 
utsträckning behöva stå i konflikt med dessa.  
 
Både välhävdade och igenvuxna delar av området kräver skötselåtgärder i 
form av bete. Ytterligare åtgärder krävs för att restaurera områdets igenvux-
na hagmarker. Omfattande skötselåtgärder krävs om hela området skall kun-
na återskapas till välhävdade hagmarker. De föreslagna skötselåtgärderna 
delas därför upp i fem prioriteringsnivåer där skötseln av de värdefullaste 
delområdena får högsta prioritet, medan skötseln av vissa igenvuxna och 
kvävepåverkade delområden ges en lägre prioritet.  
• Prioritet 1: Ogödslade hagmarker med värdefull ängsflora 
• Prioritet 2: Välhävdade hagmarker med viss kvävepåverkan  
• Prioritet 3: Kraftigt igenväxande hagmarker   
• Prioritet 4: Lövskogsområden  
• Prioritet 5: Trädgårdar med äldre lövträd 
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Generella riktlinjer och skötselåtgärder 
Nedan ges mer generella riktlinjer som kan röra hela området samt generella 
skötselförslag av olika naturtyper  

Riktlinjer 

• Om kommunen inte har resurser att hävda alla marker i området bör 
en prioritering göras enligt ovan prioriteringssystem. Genom att utnytt-
ja detta kan skötselåtgärderna om så krävs på ett enkelt sätt koncent-
reras till områdets värdefullaste delområden och efterhand utökas.  

• Kommunen är markägare till stora delar av området och arrenderar ut 
till privatpersoner. Genom att skriva in vissa villkor eller bestämmelser 
i arrendeavtal kan eventuellt genomförandet av olika skötselåtgärder 
underlättas. Detta kan t ex gälla att de värdefullare delområden i för-
sta hand skall betas, att viss röjning av markerna skall genomföras 
och att blandbete skall eftersträvas. Om detta inte är möjligt kan istäl-
let arrendatorer som hjälper till med skötselåtgärder belönas med läg-
re kostnader och/eller bidrag.  

• Ett mål med skötsel- och restaureringsåtgärderna bör vara att mar-
kerna skall kunna uppbära EU-stöd till naturbetesmarker med 
tilläggsersättning för att på så sätt finansiera åtminstone delar av om-
rådets framtida skötsel.   

• Om problem uppstår för att få tag i tillräckligt med betesdjur, kan 
kompletterande slåtteråtgärder bli aktuella för att vidmakthålla öppna 
ytor och motverka ytterligare igenväxning. Slåttern skall då göras med 
skärande redskap och gräset skall samlas ihop och tas bort. Natur-
skyddsföreningen har tidigare slagit delar av området och eventuellt 
kan kommunen i samarbete med föreningen återuppta arbetet om 
behov och/eller intresse finns.   

• För att områdets naturvärden skall bevaras är betydelsen av fortsatt 
bete mycket stor och då särskilt i de områden som har prioritet 1 och 
2. Om betesdriften upphör medför detta att betesmarker växer igen 
och att den värdefulla hagmarksfloran på sikt försvinner. En bostads-
utbyggnad i områdets östra del kan medföra att betesdriften i omgi-
vande beteshagar måste upphöra om Boverkets skyddsavstånd mel-
lan bostäder och ridanläggningar strikt skall följas och kan därmed 
negativt påverka områdets naturvärden.  

Generella skötselåtgärder 
Välhävdade betesmarker 
Områdets välhävdade betesmarker bör fortsatt ha ett högt betestryck som 
gynnar den värdefulla ängsfloran och håller tillbaka buskar och träd. Natur-
värdena kan ytterligare gynnas om dagens hästbete åtminstone i vissa delar 
kan kompletteras med betande kor och/eller får då hästar är relativt selektiva 
i sitt betande. Trampet är av stor betydelse för bl a kärlväxters föryngring. 
Befintliga bestånd av yngre lövträd skall röjas bort och även kring stenmurar 
skall röjning av träd och buskar genomföras för att lyfta fram de gamla ägo-
gränserna. Äldre lövträd bör dock sparas för att bevara viktiga livsmiljöer.  
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Olika djurslag skiljer sig åt i fråga om betesvanor och preferens, nedan ges 
en generaliserad jämförelse av beteseffekter från hästar, nötkreatur och får 
(Jordbruksverket 1994). 

Typ av bete Nötkreatur Hästar Får 
Röjning av buskvegetation ++T +T +++ 
Restaurering av förvuxen gräsmark ++ ++T + 
Slyuppslag ++T +T +++ 
Taggiga och torniga buskar +T +T +++ 
Veketåg, tuvtåtel, vass +++T +++T + 
Örnbräken +T +T 0 
+ anger effekt av huvudsakligen avbetning 
T anger att det även är en effekt av tramp och slitage 
0 anger svag eller utebliven effekt av avbetning 
 
För att få en fingervisning om hur stort betestryck som behövs på olika typer 
av betesmarker finns schablonsmässiga värden framtagna för hur många 
djur som behövs per hektar. På frisk betesmark ges en ungefärlig rekom-
mendation om att det behövs en ko, en häst eller 6-7 får per hektar (Ekstam, 
U. & Forshed, N. 1996).  

Igenväxande betesmarker 
Flera av områdets betesmarker är i varierande grad igenvuxna. Vissa är fort-
farande öppna med enstaka buskar och träd, medan andra i det närmaste 
blivit helt trädbevuxna. Generellt behöver betestrycket i dessa delar ökas 
markant för att hålla tillbaka igenväxningen och gynna betesfloran. Ett bland-
bete med hästar, kor och/eller får skall eftersträvas. I ett inledande skede kan 
får med fördel användas eftersom dessa är effektiva slybekämpare och där-
med effektivt motverkar igenväxning. Om problem finns att få tillräckligt med 
betesdjur, bör dessa samlas ihop i mindre betesfållor för att efterhand ”beta 
av” nya delar av området. Betesdjuren kan därefter flyttas vidare till nya be-
tesfållor, medan de nybetade områdena kan hållas efter av ett fåtal djur 
och/eller slåtter.  
 
I de igenvuxna områdena bör ett ökat betestryck kombineras med att yngre 
träd och buskar röjs bort. Målet bör vara att markerna skall hållas helt fria 
från sly av lövträd som asp, björk, ask etc . Äldre lövträd och enstaka snår av 
beteshärdiga buskar (slån, rosor, hagtorn etc) bör dock sparas för att bevara 
viktiga livsmiljöer för kulturlandskapets arter. Även dessa snår måste dock 
hållas efter genom återkommande röjningar där hela partier av gamla snår 
tas bort vid varje tillfälle.  
 
I många fall har befintliga stängsel placerats någon eller några meter från 
stenmurarna med följd att dessa ofta är helt eller delvis igenvuxna. Stenmu-
rarna bör röjas fram, samtidigt som de äldre lövträd som står längs dessa 
sparas. Vidare bör stängslen samtidigt flyttas ut till stenmurarna för att undvi-
ka framtida igenväxning.  
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Skogsmark 
I området finns vissa partier där igenväxningen pågått under så lång tid att 
tidigare betesmark ersatts av lövskog. Detta gäller främst vissa fuktigare par-
tier där en relativt tät skog av bl a björk, klibbal, asp och ek samt videbuska-
ge vuxit fram. Beroende på ambitionsnivå finns olika alternativ för dessa 
skogsmiljöers utveckling.  

Mest önskvärt med tanke på områdets historia och naturvärden är att även 
dessa områden successivt omvandlas till betesmark med glest trädskikt.  

Alternativ 1: Röj bort skogen och beta.  

Alternativ 2: Gallra successivt fram en glesare, betad lövskog där ljusinsläp-
pet ökar för att gynna äldre lövträd och då särskilt äldre ek. Ekarna har tidiga-
re stått mer öppet och trädens naturvärden är främst knutna till relativt öppna, 
solbelysta förhållanden. Viss död ved kan få ligga kvar till fördel för insekter 
etc. Hur mycket av skogen som öppnas upp bör avgöras av tillgången till be-
tesdjur så att nyöppnade partier kan hindras från att slya igen.  

Alternativt 3: Fri utveckling av skogen vilket innebär att naturens successiva 
processer får ha sin gång, utan störning utifrån. Detta medför att delområden 
fortsätter sin utveckling från öppen betesmark till lövskog.  

 
Ogödslad hagmark i områdets östra del. 

Beskrivning av delområden och förslag till skötsel 
Varje delområde beskrivs kort utifrån dokumenterade värden och fältbesök. 
Delområdenas lägen framgår av figur 2. Vidare ges kortfattade förslag till 
skötselmål och skötselåtgärder. Skötselförslagen har främst tagits fram med 
utgångspunkt från områdenas naturvärden, men viss hänsyn har även tagits 
till områdets friluftsvärden.  
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1. Ogödslade hagmarker med värdefull ängsflora och stenmurar  

Beskrivning: 
a) En till stora delar välbetad hagmark med flera stenmurar som kantas av en 
del träd (rönn, ek, björk) och buskar (en, nypon, slån). I norra delen av hag-
marken finns en del stenblock och marken är tuvig med arter som stagg, 
ängsvädd, darrgräs, liten blåklocka, slåttergubbe och krypvide. Den södra 
delen är något fuktigare och här växer bl a klockgentiana, veketåg och klock-
ljung. En viss igenväxning av yngre björk och videbuskar har även skett. 
 
b) En svagt betad hagmark som är delvis öppen och delvis bevuxen med ung 
lövskog av bl a asp, björk, rönn och oxel samt buskage av vide, slån och en. 
De öppna partierna har en högvuxen gräsvegetation av bl a kärrtistel, blod-
rot, ängsvädd, vårbrodd, björnbär och liten blåklocka. Bestånd av klockgenti-
ana finns även i de mer igenvuxna delarna. Hagmarken är omgiven av sten-
murar och här finns några mindre odlingsrösen.  
 
c) Välbetade hagmarker med en del hällmarkspartier. Här finns en artrik och 
intressant flora med bl a grå ögontröst, slåttergubbe, ängsvädd, käringtand, 
gulmåra etc. Hagmarkerna omgärdas av stenmurar vilka bitvis kantas av löv-
träd och buskar. Stenmuren längs den västra gränsen är ovanligt hög och 
välbevarad. I norr finns ett mindre parti med ung lövskog. I de södra delarna 
närmast gården Storens 3:18 finns tecken på en liten kvävepåverkan, bl a 
växer här lupin och brännässla.  

Skötselmål:  
Välhävdad betesmark med bibehållen värdefull ängsflora. Prioriteringsnivå 1 

Skötsel:  
Betesdrift, företrädesvis med blandbete så att även de fuktigare och /eller 
mer igenvuxna delarna betas ordentligt. Där stängslen står innanför stenmu-
rarna bör dessa flyttas ut och återkommande röjning av yngre lövträd och 
buskar bör genomföras utmed murarna. Även ute i hagmarkerna behöver en 
röjning initialt genomföras. I område b måste en omfattande röjning genomfö-
ras initialt för att underlätta för betesdjuren och även det mindre partiet med 
ung lövskog i område c kan röjas bort. Förekomsten av lupin i södra delen av 
område c måste bekämpas då arten ofta sprider sig fort och kvävegödslar 
marken.  

2. Övervägande välbetade hagmarker med viss kvävepåverkan  
Beskrivning: 
a) Till stor del välbetad hagmark där omgivande stenmurar bitvis är kantade 
med äldre lövträd och buskar. Den södra delen av betesmarken har dock haft 
lägre betestryck. I sydväst finns några mindre betesfållor, varav en inte häv-
dats de senaste åren och en har ett visst inslag av yngre björk. En viss kvä-
vepåverkan finns i söder och här finns inslag av bl a åkertistel, brännässla 
och hundkäx. Längs den mindre vägen i sydväst växer en ridå av främst äld-
re ask. 
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Betad hagmark med viss kvävepåverkan i områdets sydvästra del. 
 
b) Välbetade hagmarker omgivna av stenmurar med ridåer av ask, alm, 
björk, klibbal, asp, ek och oxel belägna. Ett mindre parti med ung lövskog och 
ett större odlingsröse finns i en av hagmarkerna. En av hagmarkerna betas 
inte för närvarande och domineras av högvuxen gödselindikerande vegeta-
tion med åkertistel och kirskål.  
 
c) Öppna, otillräckligt betade hagmarker där en del yngre asp, klibbal och 
björk har vuxit upp. Även dessa omges av stenmurar och äldre ek och ask. 
Dessa gränsar i väster till en kraftigt igenvuxen hagmark med äldre ek.  
 
I de flesta av hagmarkerna (a-c) står befintliga stängsel någon eller några 
meter innanför stenmurarna.  

Skötselmål:  
Välhävdad betesmark. Prioriteringsnivå 2 

Skötsel:  
Fortsatt betesdrift, gärna med blandbete, och öka betestrycket i de något 
igenvuxna partierna. Stängsel bör flyttas ut till stenmurarna för att få bort en 
obetad zon närmast dessa. Viss röjning vid stenmurar och partier med ung-
skog röjs bort. I område a bör ridån av äldre ask sparas längs gångväg och 
bebyggelse i söder. 
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Kraftigt igenvuxen hagmark i områdets centrala delar. 

3: Kraftigt igenväxande hagmarker  
Beskrivning: 
a) Igenväxande hagmark med både partier av ung lövskog (asp, sälg, klibbal, 
björk och videbuskar) och öppnare partier bevuxna med en kvävegynnad 
flora av bl a hallon, åkertistel och björnbär samt vissa träd och buskar. Här 
finns vissa rester av mer hävdgynnade arter, te x ängsvädd, nysört, väddklint 
och liten blåklocka. Några stenmurar och mindre odlingsrösen finns kvar och 
i anslutning till dessa finns vissa äldre lövträd, bl a ask. En ridå av främst 
medelgrov – grov ask finns mot bebyggelse i sydost. I väster finns en mindre 
klippt gräsyta som utnyttjas om fotbollsplan.  
 
b) Ett mindre område med påtaglig igenväxningskaraktär. Den norra delen 
domineras av en högvuxen gräsvegetation med bl a åkervädd, brännässla 
och mjölkört samt en del yngre asp. Centralt i området växer äldre ek och 
ask kring vilka en tät yngre skog av asp och enstaka alm vuxit upp. Skogsbe-
ståndet omges av stenmurar. I söder finns ytterligare en yta med högvuxen 
gräsvegetation som till stor del vuxit igen av yngre klibbal och björk.  

Skötselmål:  
Välhävdad betesmark med äldre lövträd. Prioriteringsnivå 3 

Skötsel:  
Områdena hägnas in och restaureras successivt till hagar med vissa träd 
genom stegvisa gallringar och röjningar omedelbart följda av bete med högt 
betestryck – helst blandbete. Spara äldre lövträd och enstaka buskar men i 
övrigt röj fram stenmurar och odlingsrösen. Betesdrift med blandbete bör ef-
tersträvas. I område a bör en ridå av träd mot bebyggelse och industriområ-
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den sparas och då särskilt ridån av ask i sydost. I område b är det viktigt att 
ge de äldre ekarna gott om utrymme och ljusinsläpp.  

 
Ett av områdets lövskogsbestånd med bl a klibbal, rönn och asp. 

4. Lövskog  
Beskrivning: 
a) Ett större bestånd med fuktig lövskog (bl a björk, klibbal, sälg, asp, vide) 
omgivet av välhävdade betesmarker. Skogen är bitvis tät och svårgenom-
tränglig. Dess södra delar är något torrare och glesare och här växer även 
enstaka ask, ek och oxel. I fältskiktet finns arter som veketåg, älggräs, 
strandlysing och krussilja, men även harsyra, strätta och lundgröe.   
 
b) Mindre bestånd av fuktig lövskog på ömse sidor av den gamla banvallen. 
Ett av dessa kantas av en zon med björnbärssnår, där det tidigare funnits en 
mindre stig. 
 
c) Ett bestånd med något torrare lövskog av främst klibbal, ek. ask, asp och 
rönn. En del äldre ekar vittnar om att området tidigare varit betydligt öppnare. 
Fältskikt domineras av arter som blekbalsamin, lundgröe, harsyra, strätta och 
skogstjärna.  
 
d) Mindre område bevuxet med främst äldre alm och ek samt med inslag av 
björk och rönn i anslutning till ödegården.  

Skötselmål:  
Äldre gles lövskog alternativt betad skog. Prioriteringsnivå 4 
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Skötsel: 
För skogsbestånden finns alternativa skötselstrategier, 1) restaurera till be-
tesmark/betad skog, 2) gallra fram en äldre, gles lövskog eller 3) låta bestån-
den utvecklas fritt.  
 
Alternativ 1) En restaurering till betesmark/betad skog är att föredra ur natur-
vårdssynpunkt. Skötseln utförs då på samma sätt som inom delområde 3 
Framförallt värnas de äldre ekar och almar i område c & d vars tillväxt idag 
tydligt hämmas av yngre omgivande träd.  
 
Alternativ 2) Naturvårdsinriktad gallring av yngre träd och buskar för att gyn-
na äldre lövträd. Framförallt värnas de äldre ekar och almar som nämnts 
ovan. Grov död ved lämnas kvar efter gallring.  
 
Alternativ 3) Ett sista alternativ kan vara att låta skogen utvecklas fritt för att 
koncentrera skötselåtgärder till högre prioriterade områden. Även i detta al-
ternativ ökar naturvärdena på sikt, men område får en karaktär som avviker 
från hävdprägeln i övriga delar och i dess historia. 
 
Oavsett strategi bör en zon med skog sparas i område b intill industriområdet 
för att skilja av detta från hagmarksområdet.   

 
Igenväxande trädgård kring ödegården Storens 3:25. 

5. Trädgårdar med äldre lövträd  
Beskrivning: 
Kring gårdarna inom området växer en del äldre lövträd som hyser höga na-
turvärden. Vid gården Storens 3:18 finns en trädgård med gräsmattor och 
några äldre bokar och vid ödegården Storens 3:25 finns en delvis igenvuxen 
trädgård med vissa gräsmattor, äldre alm och ek samt buskage av syren och 
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snöbär. Även vid gården Nedregården 3:29 finns en igenvuxen trädgård med 
enstaka äldre ask.  

Skötselmål:  
Välskötta trädgårdar med äldre lövträd. Prioriteringsnivå 5 

Skötsel: 
Spara befintliga äldre lövträd och buskar. I övrigt gräsröjning helst med upp-
samling. 

Anordningar för friluftslivet 
Övergripande mål 
Nedregårdens – Storens skall utgöra ett attraktivt närrekreationsområde som 
kan erbjuda intressanta naturupplevelser. Vidare skall området kunna utgöra 
ett intressant studieobjekt i biologiundervisningen för närliggande skolor.  

Allmänt 
Nedregårdens – Storens utnyttjas som tidigare nämnts främst av närboende 
och för ridning samt av personer som tar sig från och till Skultagårdens ridan-
läggning. Fler människor i omgivande bostadsområden skulle sannolikt kun-
na uppmuntras att utnyttja området och få ut ännu mer av sina besök, om 
området  - och dess historia - gjordes mer känd och lättillgänglig. Området 
hyser främst ett botaniskt värde och därför bör även skötseln främst vara in-
riktad på att bevara och utveckla dessa värden. Bedömningen är dock att 
vissa åtgärder som ökar områdets tillgänglighet kan genomföras utan att des-
sa värden tar skada. 
 

 
Den höga och välbevarade stenmuren i områdets västra del längs vilken en mindre stig med 
fördel skulle kunna anläggas.  
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Området har idag ingen tydlig entrépunkt utan ligger undanskymt intill ett in-
dustriområde. De två vägar - en gammal bruksväg och en gammal banvall - 
som leder in i området är inte heller särskilt väl utmarkerade. För att öka at-
traktiviteten och tillgängligheten bör området annonseras tydligare från Öster-
leden samt från Bockstensskolan och Håstens fritidsområde. Vägarna bör 
också breddas något och beläggas med t ex krossgrus och en viss röjning av 
buskar och träd bör göras kring dem. Även den mindre stig som sammanbin-
der vägarna bör breddas något och den igenvuxna stigen i nordväst bör röjas 
fram. Eventuellt kan även några nya, mindre stigar anläggas som komple-
ment till befintliga, t ex genom områdets västligaste delar från skolan 
och/eller lekplatsen och vidare till den gamla banvallen. Om möjligt bör även 
en mindre stig anläggas längs med stenmuren i områdets norra gräns från 
den idag igenvuxna stigen, vilken sammanbinds med den gamla banvallen 
via en mindre stig som löper längs höga stenmuren i öster.  
 
Idag samutnyttjas stigarna av promenerande och hästryttare och ambitionen 
bör även i fortsättningen vara att dessa grupper skall kunna utnyttja områdets 
kvaliteter utan att komma i konflikt med varandra. Hästarna kommer sannolikt 
även i fortsättningen att stå för huvuddelen av betet i området och är därmed 
en förutsättning för att bevara områdets värdefulla betesmarker. Genom in-
formation om hästarnas värde som landskapsvårdare och en ömsesidig re-
spekt bör ett samutnyttjande utan konflikter kunna uppnås.  
 
En informationsskylt bör placeras i anslutning till något av de värdefullare 
delområdena som beskriver områdets historia och naturvärden samt även 
varför naturtypen är viktig att skydda. Dessutom bör en mindre parkerings-
plats med en informationsskylt anläggas i närheten till den f d banvallen vid 
Smältgatan.  
 
Förslagen till anläggningar framgår av figur 3. 
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Bilaga 1

FAKTARUTA

Skyddade arter

Rödlistade arter

Signalart

Indikatorart

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser för skyddade djur- och växt-
arter. Enligt förordningen är det bl a förbjudet att döda eller störa vissa djurar-
ter som fi nns förtecknade i förordningens bilaga samt att skada eller förstöra 
dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. För att vidta åtgärder 
som kan skada en skyddad art och dess livshabitat krävs dispens från läns-
styrelsen. Förordningen omfattar bl a samtliga arter som fi nns upptagna i 
EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, men för alla arter gäller inte samma 
starka skydd. För vissa arter som omfattas av EU:s habitatdirektiv fi nns även 
ett krav att speciella bevarandeområden (dvs Natura 2000-områden) skall 
utses. Utöver dessa fi nns även några arter som inte omnämns i de nämnda 
direktivens bilagor. 

ArtDatabanken, som är en för Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårds-
verket gemensam enhet, har via olika fl ora- och faunavårdskommittéer 
angivit vilka svenska växt- och djurarter som bör klassas som hotade eller 
missgynnade (Gärdenfors 2000). Dessa arter kallas gemensamt för rödlis-
tade arter. Arterna anges i sex kategorier och följer det system som Interna-
tionella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global rödlistning:

 
RE. Försvunnen (Regionally Extinct)
CR.  Akut hotad (Critically Endangered)
EN.  Starkt hotad (Endangered)
VU.  Sårbar (Vulnerable)
NT.  Missgynnad (Near Threatened)
DD. Kunskapsbrist (Data Defi cient)

En art vars förekomst signalerar att miljön där den påträffats kan ha höga 
naturvärden kallas ibland signalart. En lista av signalarter har sammanställts 
av Skogsstyrel sen (Skogsstyrelsen 1994 & 2000), och dessa används som 
stöd vid inventering av nyckelbiotoper, dvs skogsmiljöer med höga naturvär-
den. Signalarterna omfattar kärlväxter, lavar, mossor och svampar eftersom 
dessa grupper lämpar sig bäst för inventering av nyckelbiotoper. De krav 
som en signalart skall uppfylla är enligt Skogsstyrelsen:

 - Någorlunda vanlig med en jämn utbredning så att arten ofta    
      fi nns där naturvärdet är högt.

 - Starkt knuten till skogsbiotoper med höga naturvärden. Arten      
      påträffas sällan där naturvärdet är lågt.

 - Lätt att upptäcka i fält.

 - Kan identifi eras i fält. Saknar närstående förväxlingsbara 
      arter.

En indikatorart är en art som indikerar en speciell företeelse eller kvalitet i 
en miljö, vilket i sig inte behöver vara förknippat med höga naturvärden. De 
indikatorarter som tas upp i denna rapport är dock alla sådana som indi-
kerar naturvärden. Dessa typer av indikatorarter har alltså i princip samma 
betydelse som begreppet signalart. Eftersom vi har valt att använda samma 
begrepp som uppges i källmaterialen används båda begreppen i rapporten 
(se vidare Hallingbäck 1995 & 1996, Hallingbäck & Aronsson 1998 och 
Naturvårdsverket 1997).

Bilaga 1



A. OMRÅDEN AV NATIONELLT ELLER INTERNATIONELLT VÄRDE FÖR NATURVÅRDEN
Områden angivna som riksintresse för naturvården enligt beslut av Naturvårdsverket. Riksintressena behandlas i 3 kap 6 § 
miljöbalken (MB). Vissa områden är av nationellt och internationellt intresse som konventionsområde för våtmarker 
(CW-områden, Ramsarkonentionen) och/eller Natura 2000-områden enligt EU:s art- och habitatdirektiv respektive fågel-
direktiv.

Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ofta är stora kan dock graden av allvarlighet 
av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

B. REGIONALT VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN
Omfattar regionalt värdefulla områden enligt de länsvisa naturvårdsplaner som olika länsstyrelser eller kommunalförbund 
utarbetat. Grovt sett omfattas värdeklass 1-3. Vidare bör i de flesta fall områden enligt naturtypsinventeringar av 
ädellövskogar, ängs- och hagmarker, våtmarker och grusförekomster (grovt sett värdeklass 1-2) liksom områden med 
rödlistade djur- och växtarter, hotkategori CR, EN och VU ingå. Hela eller delar av områdena får anses vara ”ekologiskt 
särskilt känsliga områden” enligt MB. Områdena omfattas i stort av 3 kap 3 och 6 §§ MB.

Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ibland är stora kan dock graden av allvarlig-
het av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

C. OMRÅDEN MED STÖRRE LOKALA NATURVÄRDEN
Områden enligt kommunala naturvårdsprogram, områden enligt naturtypsinventeringar av ädellövskogar, ängs- och 
hagmarker, våtmarker m m (grovt sett värdeklass 3-4). Vidare ingår sådana arealmässigt mindre områden som kan klassas 
som nyckelbiotoper och sådana som hyser rödlistade djur och växter, hotkategori NT. Områdena kan tillhöra kategorin 
”ekologiskt särskilt känsliga områden” och omfattas då av 3 kap 3 § MB.

Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör undvikas.

D. ÖVRIGA OMRÅDEN MED LOKALA NATURVÄRDEN
Omfattar områden med lokala naturvärden. Detta omfattar t ex restbiotoper i odlingslandskapet, skogsbestånd med 
intressanta karaktärer såsom större lövinslag, viss trädkontinuitet etc. I vissa fall kan områdena utgöra skyddszoner eller 
spridningszoner till värdefullare naturområden. Punktobjekt som äldre grova träd kan ingå liksom vissa vattenmiljöer och i 
övrigt intressanta naturtyper eller lokaler med mindre vanliga växter och djur som inte inryms under kategori A-C.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör så långt möjligt undvikas. I många fall bör det vara möjligt att spara områdena inom ramen 
för en exploatering eller verksamhet.

E. ÖVRIGA NATUROMRÅDEN
Områden som inte innehåller några stora specifika naturvärden utöver de värden som vardagsnaturen i sig representerar. 
Den arealmässigt största delen av naturmarken i landskapet ingår i denna kategori. Mindre inslag av intressanta naturkvali-
teter kan dock finnas även här. Naturvärdena kan också öka med tiden.

Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena ger mindre allvarliga effekter från naturvårdssynpunkt så länge det inte rör sig om exploatering av 
omfattande ytor. En exploatering kan också begränsa den framtida potentialen hos ett områdes naturvärden. En avvägning 
får göras gentemot andra intressen.

Värdepyramid för bedömning av naturvärden
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      lokala naturvärden        

       E.  Övriga naturområden
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A. OMRÅDEN AV NATIONELLT ELLER INTERNATIONELLT VÄRDE FÖR FRILUFTSLIV OCH  
 TURISM
Områden angivna som riksintresse för friluftslivet enligt beslut av Naturvårdsverket och områden som på annat sätt är av 
stor betydelse som exempelvis turistmål. Riksintressena behandlas i 3 kap 6 § miljöbalken (MB). Exempel på områden 
enligt kategori A är stora delar av skärgården.

Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ofta är stora kan dock graden av allvarlighet 
av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

B. REGIONALT VÄRDEFULLA OMRÅDEN
Områden som idag frekvent besöks för rekreation av människor från hela regionen. Områdena omfattas i stort av 
3 kap 6 § MB. Exempel på områden enligt kategori B är regionalt intressanta fågellokaler, vandrings- och cykelleder och 
utflyktsområden som Gunnebo, Nääs-Öijared m fl.

Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ibland är stora kan dock graden av allvarlig-
het av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

C. OMRÅDEN MED STÖRRE LOKALA REKREATIONSVÄRDEN
Områden som idag frekvent besöks för rekreation av människor från ett närbeläget samhälle. Exempel på områden enligt 
kategori C är Ruddalen, Sjumilaskogen, Hisingsparken, Bergsjön, Safjället, Djursjöområdet och Landehof.

Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör undvikas.

D. ÖVRIGA OMRÅDEN MED LOKALA REKREATIONSVÄRDEN
Omfattar en stor del av alla bostadsnära grönytor och annan strövbar natur inom 2 km från tätbebyggelse, samt andra 
lokalt betydelsefulla naturområden såsom lättillgängliga sjöar och kuststräckor, frekvent besökta bärskogar etc.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör så långt möjligt undvikas. I många fall bör det vara möjligt att spara områdena inom ramen 
för en exploatering eller verksamhet.

E. ÖVRIGA NATUROMRÅDEN
Områden som inte innehåller några stora specifika värden för friluftslivet. Exempel på sådana områden kan vara kalhyg-
gen, täta ungskogar eller annan strövovänlig mark belägen mer än 2 km från tätbebyggelse.

Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena ger mindre allvarliga effekter från rekreationssynpunkt. Det bör dock beaktas att en exploatering kan 
begränsa den framtida potentialen hos ett områdes rekreationsvärden.

Värdepyramid för bedömning av rekreationsvärden
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A. Områden av nationellt eller inter-
 nationellt värde för friluftsliv och turism  
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    C.  Områden med större  
     lokala rekreationsvärden

      D. Övriga områden med
      lokala rekreationsvärden      

       E.  Övriga naturområden
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