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Framsidans bilder visar den rika förekomsten av sommarfibbla, ängsmyskgräs (tv) och en av de 

grova ekarna kring gården. 

 

 

 
Detta är en projektrapport skriven av Fennicus Natur AB. Företaget drivs av Mikael Hagström. 

Fennicus Natur genomför såväl bredare allmänekologiska inventeringar som mer specialiserade 

inventeringar av kryptogamer och fåglar. Företaget skriver också skötselplaner, genomför guidningar 

och håller enstaka föredrag. Samtliga foton är tagna av Mikael Hagström.  
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Sammanfattning 
Inventeringsområdet domineras av betade före detta åkermarker i mosaik med övergivna ängsmarker 

och skogsbeten. Närmast den centralt belägna gården finns mycket artrika glest trädklädda 

betesmarker medan övriga kulturmarker liksom skogen inte är fullt så artrik. I området förekommer 

några fridlysta växtarter och dessutom några rödlistade och sällsynta växter. I inventeringsområdet 

finns en hel del områden och företeelser som omfattas av generellt biotopskydd på och i anslutning till 

åkrarna, framförallt handlar det om odlingsrösen och öppna diken.  

En eventuell exploatering i området bör styras bort från betesmarkerna närmast gården, men om delar 

av dessa måste tas i anspråk bör grässvål flyttas och framtida skötsel säkras. 

Allmän beskrivning av naturmiljön 
Inventeringsområdet är 40 hektar stort och ligger en knapp mil söder om Jönköping. Marken präglas 

av sandig till grusig jordart som i svackorna är täckt med grunda lager kärrtorv. Området domineras av 

åkermark som numer nyttjas för vallproduktion eller för direkt beteshävd. Centralt ligger Granarps 

gård och runt denna finns mycket artrika glest trädklädda naturbetesmarker. Här finns flera rödlistade 

hävdgynnade växter där sommarfibbla förekommer särskilt rikligt. I en större sänka öster om gården 

ligger en våtmark som i sin centrala del ännu är öppen. Skog förekommer främst som mindre partier 

igenvuxna eller igenväxande skogsbeten. 

Metodik och avgränsning 

Inom det avgränsade inventeringsområdet vid ”Granarp” (se Karta 1) har naturvärdesinventering 

genomförts, som i huvudsak följer ”Svensk standard för naturvärdesinventering SS 199000 2014” med 

ambitionsnivå ”Medel” och tilläggen ”Naturvärdesklass 4” och ”Generellt biotopskydd”.  

Metodiken innebär förenklat att områden med större positiv betydelse för biologisk mångfald än den 

genomsnittliga miljön redovisas och beskrivs samt klassas i en fyrgradig skala där klass 1 är högsta 

naturvärde (av stor betydelse på nationell eller global nivå), klass 2 är högt naturvärde (av stor 

betydelse för biologisk mångfald på regional nivå), klass 3 är påtagligt naturvärde, klass 4 är områden 

av visst värde för biologisk mångfald. Fynd av rödlistade arter redovisas som punkter på en karta och 

levereras också som ett GIS-skikt till kommunen. Företeelser som omfattas av generellt biotopskydd, t 

ex odlingsrösen och våtmarker i jordbruksmark karteras också. För ytterligare detaljer om metodik och 

klassning hänvisas till standarden. 

Området fältbesöktes 13e maj och 9e juni 2017. 
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Karta 1: Översiktskarta över det undersökta området. 

Begreppet rödlistad art och naturvårdsart 
Rödlistade arter är arter som minskar, är särskilt känsliga för pågående markanvändning eller är så 

sällsynta att de löper risk att dö ut från landet enligt ArtDatabankens expertkomittéer (Gärdenfors, U 

(ed) 2010). De rödlistade arterna delas in i olika kategorier utefter hur stor risken för att de ska dö ut 

från Sverige bedöms vara. Kategorin NT är den kategori som innebär den lägsta risken men ändå 

nästan hotade (Near Threatened), VU står för Vulnerable = sårbar, EN står för Endangered dvs starkt 

hotad, CR står för Critically Endangered akut hotad och sedan finns en kategori DD, Data Deficient, 

där arter som man saknar tillräcklig kunskap om men som ändå tros hamna inom rödlistan hamnar. 

Naturvårdsarter omfattar arter som indikerar att ett område har högt naturvärde och arter som i sig 

själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Med naturvårdsarter avses i detta fall skyddade 

arter, rödlistade arter, typiska arter för Natura 2000-naturtyper, ansvarsarter och signalarter. 

Resultat 
Resultatet av inventeringen redovisas i en områdesdel med översiktligt beskrivna områden med 

naturvärden, en del som tar upp områden som omfattas av generellt biotopskydd samt en träddel där 

en karta redovisar förekomsten av naturvårdsintressanta träd. Enskilda träd kan alltså hysa höga 

naturvärden utan att för den skull ligga inom en yta beskriven som att den har ett högt naturvärde 

(även om den oftast gör det).  

I området har 5 rödlistade kärlväxter påträffats och vid inventeringen hittades 4 av dessa (se karta 2 för 

läge).  
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Naturvårdsintressanta arter 
Inom inventeringsområdet har ett antal naturvårdsintressanta arter noterats. Främst handlar det om 

kärlväxter knutna till ett hävdat odlingslandskap men även några lavar som växer på de gamla 

lövträden i anslutning till gården, och även enstaka mossor och lavar på sten och mark. De mest 

intressanta arterna växer i hagen kring gården.  

De rödlistade och fridlysta arter som påträffats redovisas nedan med en kort beskrivning av dess 

ekologiska behov. 

Revlummer Lycopodium annotinum. Fridlyst. Arten är vanlig på skogbevuxen torvmark och i skog 

med lite tjockare förnalager. 

Mattlummer Lycopodium clavatum. Fridlyst. Arten är något mindre vanlig än ovanstående men ändå 

inte sällsynt på mager sand- eller torvmark, främst i lite glesare skogar. 

Slåttergubbe Arnica montana (VU). Arten växer på hävdade magra betesmarker och slåtterängar och 

är något av en symbolart för småländska artrika fodermarker. Den minskar raskt till följd av 

igenväxning och upphörd hävd. 

Åkerkulla Anthemis arvensis (NT). Arten växer främst som ogräs på åkrar och på ruderatmark kring 

gårdar. Den missgynnas av intensiv spannmålsodling, men också när åkrar läggs om till betesvall (som 

skett vid Granarp). Arten noterades 1989 men återfinnas inte vid denna inventering. 

Ljus solvända Helianthemum nummularium (NT). Arten växer på lite rikare torra ängs och 

betesmarker och ibland också i solexponerade vägrenar. Den är känslig för beskuggning och 

försvinner därför snabbt när hävden upphör och områden växer igen. 

Månlåsbräken Botrychium lunaria (NT). Arten växer främst på torra magra betesmarker och ängar på 

lite sandigare marker, men kan sällsynt också växa i kalkrika lövlundar. Arten minskar i takt med ytan 

naturbetesmarker. Den är dessutom känslig för gödsling. 

Sommarfibbla Leontodon hispidus (NT). Arten växer likt solvända på lite rikare torra ängs och 

betesmarker och ibland också i solexponerade vägrenar. Den minskar i takt med arealen 

naturbetesmark. Den förekommer ovanligt rikligt på betesmarkerna vid Granarp. 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha Fridlyst. Arten växer främst på magra betesmarker och 

slåtterängar. Den är relativt vanlig, men förekommer mest i områden med en artrik flora. 

Ängsmyskgräs Hierochloe odorata. Detta mycket sällsynta gräs har bara ytterligare två kända 

aktuella förekomster i länet. Den är knuten till rika kärr och fuktängar och kan antas vara 

slåttergynnad. Det finns skäl att tro att arten minskat och minskar i takt med arealen rika trädlösa kärr i 

hela landet nedanför fjällkedjan. Den är inte rödlistad eftersom den bedöms ha en livskraftigpopulation 

i fjällen, men den tas ändå upp här eftersom den tillhör de mest sårbara artena på regional nivå.
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Karta 2: Växtplatser för naturvårdsintressanta fridlysta arter, rödlistade arter och ängsmyskgräs. 
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Områden med biologiska naturvärden 
Vid inventeringen identifierades två områden med högsta naturvärde (klass 1), tre med påtagligt 

naturvärde (klass 3) och sju med visst naturvärde (klass 4). Dessutom redovisas ytor som har 

förutsättningar att efter åtgärder kunna utgöra kompensationsytor för eventuella förlorade 

torrängsmiljöer liksom åkerholmar som inte riktigt håller klass för någon av ovanstående klasser men 

ändå omfattas av generellt biotopskydd. 

Naturvärdesobjekt 

Karta 3: Naturvärdesobjekt, biotopskyddade åkerholmar (13) samt möjliga kompensationsytor (100).  
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Område 1 1,5 ha Silikatgräsmark, 6270 Klass 1, Högsta naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett högt biotopvärde knutet till den magra hävdade gräsmarken som utgör en generellt 

hotad naturtyp, samt ett visst biotopvärde knutet till ganska gamla och grova träd. Artvärdet bedöms 

som högt då det finns en hävdgynnad flora som sannolikt inte kan bli artrikare med givna geologiska 

förutsättningar och den ganska lilla givna arealen. Här finns flera rödlistade växter där flera av arterna 

har någorlunda vitala populationer och en art, sommarfibbla, förekommer i rik mängd. Helt säker finns 

här också rödlistade ängssvampar och rödlistade arter i den lägre faunan knuten till den rika floran. 

Beskrivning 

Området utgörs av en betesmark som sluttar mot nordväst. Här finns några små berghällar och en del 

mindre block insprängda i gräsmarken. Trädskiktet är mycket glest och domineras av ett tiotal stora 

ekar men det finns också enstaka lönn, björk, gran, tall och körsbärsträd. Fältskiktet domineras av gräs 

med ett ganska stort inslag av hävdgynnade örter, särskilt i den mellersta och nedre delen av 

sluttningen. Bockrot, svinrot, teveronika, ärenpris, sommarfibbla, knölsmörblomma, jungfrulin, 

ängsskallra, ormrot, pillerstarr och stagg förekommer ganska rikligt och här finns också smörbollar, 

brudbröd, hagfibblor, revfibbla, gråfibbla, midsommarblomster, styvmorsviol, vårbrodd, knippfryle, 

ängsvädd, grönvit nattviol och något hundratal plantor av den rödlistade örten slåttergubbe. Längst i 

norr växer ett femtontal plantor av den ovanliga ormbunken månlåsbräken.  

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Klent sly och smågranar behöver röjas i hagen. I övrigt måste hagen hävdas genom bete eller slåtter 

årligen utan tillskottsgödsling. 

Naturvårdsarter 

Slåttergubbe (relativt riklig) VU, månlåsbräken (sparsam) NT, sommarfibbla (riklig) NT, Grönvit 

nattviol (relativt riklig) FRIDLYST, sotlav, dessutom flera hävdgynnade örter enligt ovan. 

Källor 

I fält, Ängs och betesmarksinventeringen 

Osäkerhet 

Liten 
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Område 2 0,3 ha Skogsbete, 9070 Klass 3, Påtagligt naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett påtagligt biotopvärde knutet till den sällsynta och minskande naturtypen med 

förekomst av ganska gamla träd och ett hävdpräglat fältskikt. Artvärdet bedöms som relativt lågt då 

bara enstaka naturvårdsart påträffats. 

Beskrivning 

Området består av en betad skogsrest med ett glest trädskikt med inslag av äldre granar i åldrar upp till 

ca 120 år. På marken finns en svagt hävdgynnad flora med en rad örter, bland annat vitsippa, brunört, 

blodrot, smultron, teveronika, ärenpris och kabbeleka. Här finns också några plantor kärrfibbla och 

kärrtistel i den fuktigaste delen. 

Skötsel för bevarande av naturvärden 

Trädskiktet bör lämnas orört under de närmaste decennierna, och marken bör hävdas med bete. 

Naturvårdsarter 

Kärrfibbla 

Källor 

I fält 

Osäkerhet 

Liten 
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Område 3  1,3 ha Gårdsmiljö  Klass 4, visst naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde knutet till den lite stökiga miljön med många skrymslen och till 

enstaka äldre lövträd. Här finns också ett visst artvärde då den naturvårdsintressanta lacksvart 

trädmyra finns i åtminstone tre träd på gården. 

Beskrivning 

Området består av en gårdsmiljö som inte varit underhållen på några år. Här finns ekonomibyggnader 

av äldre slag liksom ett par tomma bostadshus. Här finns också några äldre vårdträd, mest påtagliga är 

ett par lönnar och något körsbärsträd med små håligheter. I dessa bor lacksvart trädmyra med ganska 

stora kolonier. Från gården har den rödlistade växten åkerkulla rapporterats för ett trettiotal år sedan 

och det är möjligt att någon enstaka planta ännu finns kvar. 

Skötsel 

De gamla träden behöver stå kvar för att bevara naturvärdena här. Det är också positivt om någon av 

de äldre byggnaderna kan få finnas kvar, liksom rester av byggnadsgrunder och andra högar av stenar 

och virke. 

Naturvårdsarter 

Lacksvart trädmyra. Åkerkulla (äldre uppgift)  

Källor 

I fält. 

Osäkerhet: 

Måttlig. Det kan inte uteslutas att byggnaderna hyser någon fladdermuskoloni. Om så är fallet bör 

värdet klassas upp. 
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Område 4 0,7 ha Trädklädd betesmark, 9070 Klass 1, högsta naturvärde 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett högt biotopvärde knutet till den hävdade marken samt till de gamla lövträden och 

hasselbuketterna. Artvärdet bedöms som högt då det finns en hel del hävdgynnade växter på marken 

samt ett par naturvårdsarter på en lätt beskuggad lodyta. Här finns flera rödlistade hävdgynnade växter 

där ett par förekommer med goda populationer. Helt säkert finns här också rödlistade ängssvampar och 

lägre fauna knuten till de hävdgynnade växterna. Området har ett ekologiskt samband med område 1. 

Beskrivning 

Området utgörs av en ganska glest trädklädd betesmark som sluttar mot öster. Här finns några äldre 

lönnar, körsbärsträd och ekar och dessutom en handfull vackert strutformiga hasselbuketter. Mot den 

övre kanten finns en bergklack med en liten lodyta. I huvudsak är marken utmagrad och här finns 

dominans av hävdgynnade växter som bockrot, pillerstarr, svinrot, stagg, gråfibbla, revfibbla, 

sommarfibbla, vårbrodd, styvmorsviol, ärenpris och liten blåklocka. Längst i söder finns också ett rikt 

bestånd med ljus solvända tillsammans med bland annat brudbröd och den ovanliga ormbunken 

månlåsbräken. På den lilla lodytan växer rikligt med mossan trädporella tillsammans med den i trakten 

ganska ovanliga laven bårdlav. 

Skötsel 

Områdets naturvärden bevaras bäst genom beteshävd utan ingrepp i träd eller buskskikt den närmaste 

tioårsperioden. 

Naturvårdsarter 

Trädporella, bårdlav, månlåsbräken (rel riklig) NT, sommarfibbla (riklig) NT, ljus solvända (riklig) 

NT, grönvit nattviol FRIDLYST, blanksvart trädmyra, dessutom hävdgynnade växter enligt ovan. 

Källor 

I fält. 

Osäkerhet 

Liten.  
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Område 5  3,5 ha Betesmark  Klass 4 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde knutet till den ganska stora samlade arealen öppen betesmark. 

Artvärdet bedöms som lågt då bara enstaka naturvårdsart noterats bland de hävdgynnade växterna. 

Beskrivning 

Området utgörs av en ganska stor samlad betesmark som är nästan helt utan träd. Tvärs igen området 

finns resterna av en gammal väg och i dess kanter finns inslag av stagg och några plantor bockrot, 

teveronika, revfibbla och gråfibbla. Dessa arter går att hitta i direkt anslutning till de spridda stenblock 

som sticker upp lite här och där. I övrigt dominerar bredbladiga gräs den starkt gödselpåverkade 

gräsmarken, som tidigare brukats som åker. I kanterna kan man också hitta enstaka planta av den 

fridlysta örten grönvit nattviol. 

Skötsel 

För att värdet ska bestå krävs fortsatt beteshävd, utan tillskottsgödsling. 

Naturvårdsarter 

Grönvit nattviol FRIDLYST, dessutom några hävdgynnade växter enligt ovan. 

Källor 

I fält. 

Osäkerhet 

Liten.  
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Område 6  0,7 ha Skogsbete  Klass 4 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde knutet till en minskande naturtyp med inslag av både skogsarter och 

hävdgynnade växter. Värdet hålls ner av det faktum att gamla träd saknas och att det inte verkar som 

området har någon kontinuitet som trädklädd mark. Här finns ett visst artvärde knutet till markfloran. 

Beskrivning 

Området består av en skogsdunge som hävdas genom bete. Trädskiktet är i huvudsak välslutet men det 

finns en mindre glänta i den centrala delen samt en del ljusa partier längs brynen. De äldre träden här 

uppskattas vara ca 80 år. Här finns några döda träd och på dessa växer tät franslevermossa och några 

fläckar med långflikmossa. I den västra delen finns ett litet bestånd med den fridlysta växten 

mattlummer. I ljusa partier finns inslag av hävdgynnade växter som blodrot, stor blåklocka, liten 

blåklocka, gråfibbla, stagg, ängsvädd och gökärt. 

Skötsel 

Områdets naturvärden skulle gynnas av att trädskiktet glesas ut ordentligt och att hävden fortsätter. 

Naturvårdsarter 

Mattlummer FRIDLYST, dessutom hävdgynnade växter enligt ovan. 

Källor 

I fält.  

Osäkerhet 

Liten.  
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Område 7  0,5 ha Torr hed, 4030  Klass 3 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett påtagligt biotopvärde knutet till den hävdade magra öppna marken. Naturtypen har 

minskat kraftigt i landskapet vilket höjer värdet. Att värdet inte blir ännu högre beror på den lilla 

arealen samt att detta område tidigare varit nyttjat som åker. Artvärdet bedöms som visst artvärde då 

det finns inslag av en del hävdgynnade växter, men att en hel del arter ännu saknas. 

Beskrivning 

Området består av en liten remsa med starkt utmagrad sandig mark som hävdas genom bete. Området 

har tidigare varit brukad som åker, men nu är vegetationen hedartad, med dominans av gråfibbla och 

fårsvingel och med inslag av arter som revfibbla, vårbrodd, knippfryle, teveronika, ärenpris, liten 

blåklocka, grönvit nattviol, gökärt, bergsyra och pillerstarr. 

Skötsel 

För att områdets naturvärde ska bestå krävs fortsatt beteshävd utan tillskottsgödsling. 

Naturvårdsarter 

Grönvit nattviol FRIDLYST, dessutom hävdgynnade växter enligt ovan. 

Källor 

I fält.  

Osäkerhet 

Liten.  
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Område 8  0,4 ha Ängsrest  Klass 4 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst restaurerbart biotopvärde som ängsmark och ett visst artvärde knutet till glest 

förekommande hävdgynnade växter. 

Beskrivning 

Området består av en sedan länge ohävdad äng som nu är under igenväxning. Här dominerar 

bredbladiga gräs, älgört, skogsklöver och hallonbuskar och det finns inslag av örter som fyrkantig 

johannesört, vitmåra, gulvial och svalört. Av de lite kräsnare hävdgynnade växterna finns darrgräs, 

svinrot, vårbrodd, teveronika, gökärt, stagg, gråfibbla, åkervädd, knippfryle, smörbollar, 

midsommarblomster och hirsstarr. Listan kan förefalla lång men dessa finns bara som enstaka plantor, 

men de har säkert funnits i ganska rik mängd tidigare. 

Skötsel 

Områdets naturvärden skulle gynnas av återupptagen hävd. 

Naturvårdsarter 

Hävdgynnade växter enligt ovan. 

Källor 

I fält.  

Osäkerhet 

Medel. Eventuellt har området ett påtagligt värde för fjärilar och andra pollinerande insekter. 
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Område 9  2,0 ha lövsumpskog  Klass 4 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde knutet till den fuktiga skogsmarken som är tydligt dikespåverkad. 

Artvärdet bedöms som lågt då bara enstaka naturvårdsart påträffats och det i anslutning till diket. 

Beskrivning 

Området består av sumpskog som domineras av glasbjörk och klibbal, med ett litet inslag av gran och 

sälg. Trädskiktet är ganska ungt, från något tiotalsår upptill ca 60 år. Tidigare har här varit fuktig till 

våt ängsmark. Området är tydligt påverkat av diken. 

Skötsel 

Områdets naturvärden skulle gynnas av igenläggning av diken. 

Naturvårdsarter 

Bäckbräsma 

Källor 

I fält.  

Osäkerhet 

Liten.  
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Område 10  0,9 ha Öppen våtmark  Klass 3 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde knutet till den våta marken och ett visst till påtagligt artvärde då det 

är lämpligt som lekmiljö för groddjur under vissa år. Dessutom finns enstaka hävdgynnade växter här, 

bland annat det sällsynta gräset ängsmyskgräs. Att naturvärdet inte blir högre beror på att området är 

negativt påverkat av utebliven hävd och av diken. 

Beskrivning 

Området består av en öppen starr- och gräsdominerad våtmark med några grupper av björkar, sälgar 

och videbuskage insprängt. Mellan tuvorna växer hirsstarr, älgört, kråkklöver och kärrsilja. Här finns 

också ett ganska stort bestånd av det sällsynta gräset ängsmyskgräs i den norra delen. Troligen 

fungerar området som lekmiljö för grodor under normala år men denna säsong är vattenståndet alltför 

lågt. Området har tidigare hävdats som äng, men är nu under igenväxning. Området är påverkat av 

diken. 

Skötsel 

Om områdets naturvärden ska bestå på sikt krävs igenläggning av diken och återkommande röjningar i 

träd- och buskskikt. Återupptagen hävd skulle gynna värdet starkt. 

Naturvårdsarter 

Hirsstarr, ängsmyskgräs, ängsfryle 

Källor 

I fält.  

Osäkerhet 

Liten.   
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Område 11  0,2 ha Ängsrest  Klass 4 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde då området ännu kan restaureras till den minskande naturtyp det 

tidigare varit. Artvärdet bedöms som visst men minskande.  

Beskrivning 

Området består av en liten yta med kraftigt igenvuxen ängsrest dominerad av högvuxna örter. Här 

finns dock ännu ett litet inslag av hävdgynnade växter som svinrot, midsommarblomster, smörbollar, 

pillerstarr och hirsstarr. Trädskiktet domineras av några gamla björkar samt ett kraftigt uppslag av 

främst asp. 

Skötsel 

För att naturvärdet ska bestå krävs att sly röjs och hävd återupptas. 

Naturvårdsarter 

Hävdgynnade växter enligt ovan. 

Källor 

I fält.  

Osäkerhet 

Området ligger nära en högre klassning men då utvecklingen på naturvärdena är starkt negativ 

hamnade den i den lägre klassen. 
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Område 12 0,1 ha Biotopskyddad yta Öppen våtmark Klass 4 

 

Naturvärdesbedömning 

Området har ett visst biotopvärde knutet till en minskande naturtyp. Artvärdet bedöms som lågt. 

Området omfattas av generellt biotopskydd. 

Beskrivning 

Området består av en liten våtmark som uppkommit på en betesvall. Ungefär halva området har inte 

plöjts på ganska länge. I hela området dominerar tuvtåtel och gråstarr och i den äldre delen finns inslag 

av vide, veketåg och bredkaveldun. 

Skötsel 

Naturvärdet består om marken ej torrläggs och området hålls öppet. 

Naturvårdsarter 

- 

Källor 

I fält.  

Osäkerhet 

Liten. 
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Område 13  Biotopskyddade ytor Åkerholmar   

 

Naturvärdesbedömning mm 

Åkerholmar har ett visst värde för biologisk mångfald på landskapsnivå och omfattas därför av 

generellt biotopskydd. Om verksamhet som kan skada dem planeras, måste dispens från skyddet sökas 

hos länsstyrelsen. 

Beskrivning 

Dessa ytor utgörs av åkerholmar omgivna av åker som inte plöjts på ett tag. Åkerholmarna är klädda 

med träd som inte är särskilt gamla. På de flesta åkerholmarna finns odlingsrösen och på den största 

finns ett stort flyttblock. 

Skötsel 

Naturvärdet består om omgivningen ej beskogas. 

Naturvårdsarter 

- 

Källor 

I fält.  

Osäkerhet 

Liten. 
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Biotopskyddsområden 
Biotopskyddsområde är en skyddsform som används för små mark- och vattenområden som på grund 

av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är 

också viktiga för vanligare arter, samt för variationen i landskapet. Det finns två olika former av 

biotopskyddsområde. Det ena innebär ett generellt skydd för vissa biotoper. Det andra innebär att 

skydd för en biotop beslutas i varje enskilt fall. Inom utredningsområdet förekommer bara den första 

typen. 

Dessa generella biotopskyddsområden utgörs av vissa lätt identifierbara små biotoper som är skyddade 

som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper finns i de flesta fall i jordbrukslandskapet och 

har minskat starkt till följd av rationaliserad markanvändning. De kvarvarande biotoperna utgör 

värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i övrigt påverkat landskap. Dessa är: 

 Allé. Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg 

eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till 

övervägande del utgöras av vuxna träd. 

 Odlingsröse i jordbruksmark. Stensamling om minst 5 stenar som härrör från stenröjning av 

jordbruksmark. Kan vara i drift eller av äldre datum. 

 Stenmur i jordbruksmark. Stenar i en sträng som tidigare varit del av eller helt utgjort 

hägnad kopplad till djurhållning. Kan fortfarande vara i drift som en tydlig mur eller bara vara 

en svårtydd rest med eller utan uppblandning av odlingsstenar. I inventeringsområdet finns 

flera sträckor där det är osäkert om det rör sig om egentliga murar eller om det bara är 

kontinuerliga odlingsrösen. I båda fallen omfattas de av biotopskyddsbestämmelser. 

 Åkerholme. Liten oplöjd yta om max 0,5 ha som till största delen omges av åkermark. 

 Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark. Våtmark som får vattentillskott från 

framträngande grundvatten. 

 Våtmark och småvatten i jordbruksmark. Definition: Ett småvatten eller en våtmark med 

en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller 

ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, 

märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror. 

 Pilevall. Rad av planterade pilar i anslutning till åkermark. 

Exempel på åtgärder som kan skada dessa är: Schaktning, utfyllnad och grävning, stentäkt, 

kulvertering av öppna diken, deponering av jordmassor, gödsel eller skräp, avverkning av träd i alléer. 

Biotopskyddsområden vid Granarp 

I inventeringsområdet förekommer främst rikligt med odlingsrösen. De flesta av dessa utgörs av 

kontinuerliga långsträckta högar utmed åkerkanterna men det finns också några mer välavgränsade 

rösen. Några odlingsrösen är helt omgivna av åkermark och skulle då också kunna klassas som 

”åkerholme” men de redovisas som odlingsröse på karta 4 nedan. Förutom dessa typer så förekommer 

några mer typiska åkerholmar och ”våtmark och småvatten”. Främst handlar det om diken men det 

finns också en våtmark på åkern i områdets norra del. Våtmarken finns närmare beskriven som ett eget 

område i det tidigare kapitlet ”Naturvärdesobjekt”. 
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Karta 4: Karta över områden och objekt (odlingsrösen, både punktformiga och långsträckta högar 

med odlingssten, och öppna diken) som omfattas av generellt biotopskydd.  
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Träd med biologiska naturvärden 
Inom området påträffades 16 träd bedömdes vara särskilt viktiga för biologisk mångfald. Främst 

handlar det om grova träd, hålträd och gamla träd. Dessa ligger väl samlade runt gården Granarp och 

de flesta ligger i den mycket värdefulla örtrika betesmarken. 

 

Karta 5: Översiktskarta över biologiskt värdefulla träd.  

Ekologisk kompensation 
För att minska skadan på biologisk mångfald vid vissa fall av exploatering så kan så kallad ekologisk 

kompensation tillämpas. När det gäller biotoptyper där lång kontinuitet är viktig så är detta verktyg 

ganska trubbigt och i vissa fall går inte förlusten av habitat som ingreppet innebär att ersätta eller 

kompenseras för. Exempel på sådana naturtyper och företeelser är riktigt gamla träd, gammal skog, 

myrar och områden som under lång tid skötts som slåtteräng eller betesmark. Andra naturtyper går 

mycket bra att kompensera förluster av . Dessa är oftast sådana som är kortvara eller nya företeelser 

som t ex dammar, öppna diken, brandfält och vissa typer av våtmarker. 

Även när det gäller naturtyper som är svåra att nyskapa så är det ändå bättre att genomföra någon form 

av kompensation än att inte alls försöka. Men det är alltid viktigt att se till att inte själva 

kompensationsåtgärden skadar andra typer av värden. 
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Förslag på kompensationsåtgärder vid Granarp 
I området vid Granarp så är det främst den artrika betesmarken kring gården som har de höga 

naturvärdena. Påtagliga naturvärden finns också knutna till den öppna våtmarken öster om gården. 

Dessa är av en kontinuitetsberoende typ och alltså svåra att nyskapa. Det första alternativet bör alltså 

vara att se till att inte områdena förstörs och det gäller särskilt området kring gården. Det är också av 

högsta vikt att fortsatt och återupptagen hävd säkras. 

Om detta av någon anledning inte skulle vara möjligt för någon del av ytan så finns vissa åtgärder som 

kan vidtas i kompensatoriskt syfte.  

De artrika torra delarnas grässvål (översta ca 15 cm av marklagret) kan helt sonika flyttas till någon 

annan plats med sandig till grusig inte allt för sur jordart. Det kan t ex handla om flytt till något hygge 

i anslutning till befintliga betesfållor, till något övergivet grustag eller till någon åker som överförts till 

betesmark under senare decennium. Om man väljer det senare så schaktas först matjordslagret bort där 

den högkvalitativa grässvålen ska placeras samt på ytterligare ungefär lika stor yta runt omkring (för 

att underlätta fröetablering och få bort dominerande arter som hänger kvar sedan tiden som åker). 

Sedan är det helt centralt att området sköts genom traditionell slåtter eller beteshävd med sent 

betespåsläpp. Eventuell flytt av grässvål bör ske under hösten för att öka chanserna för den flyttade 

grässvålen att etablera sig utan att fleråriga örter ska torka ihjäl och för att så stor del av den lägre 

faunan som möjligt ska vila i grässvålen i form av ägg, puppor eller larver. Väljer man flytta 

grässvålen till (före detta) skogsmark är det istället viktigt att förnalagret och mossan först bränns bort 

innan etableringsförsöket görs. 

Förlust av gamla träd och gamla buskar är egentligen inte möjliga att kompensera för. Nyplantering 

av träd av samma trädslag är oftast missriktat eftersom det som regel redan finns unga träd i mycket 

stort antal i omgivningarna. Några saker kan dock göras för att minska skadan något.  

Det första och enklaste är att träden som tas ned inte säljs till industrin utan istället lämnas som sk 

faunadepåer. Det innebär helt enkelt att träden får ligga och brytas ner i någon skogskant i närheten. På 

så sätt kan vedlevande insekter och svampar ändå få nytta av stammarna. 

En andra åtgärd som kan övervägas är att plantera alléer där de trädslag som huggs bort används. 

Alléerna omfattas av det generella biotopskyddet och det är därför relativt hög sannolikhet att de får 

stå kvar och bli gamla. Träden kommer då också som regel att stå ljusöppet vilket också är fallet för de 

värdefulla träd som finns kring Granarps gård. 

En tredje åtgärd kan vara att vara med och finansiera frihuggningsåtgärder med syfte att rädda andra 

gamla träd som riskerar att dö i förtid på grund av att de växer in i planteringar eller annan ungskog. 

Förlust av den tidigare slåttrade våtmarken kan kompenseras hjälpligt genom att någon nyligen 

igenvuxen liknande våtmark röjs och sedan börjar slåttras. Om det handlar om en mindre del av 

våtmarken är troligtvis återupptagen hävd av kvarvarande delar en väl så ändamålsenlig 

kompensationsåtgärd eftersom områdets naturvärde i dagsläget är avklingande. 
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