Naturvärdesinventering av Gränna golfbana, Västanå
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Inledning
Golfbanor och natur
Golfbanor har ofta anlagts på f.d. jordbruksmark, varför de kan innehålla miljöer som uppstått
genom månghundraårigt brukande. Gräsmarker som slåtterängar och ogödslade naturbetesmarker,
trädmiljöer med gamla solbelysta träd och småvatten i öppen miljö är alla bristvaror i dagens
landskap. Golfbanor kan, med rätt skötsel, fungera som överlevnadsmiljöer för många hotade
(rödlistade) och sällsynta arter. För att bevara naturvärdena är en riktad skötsel nödvändig.
Naturvård var länge synonymt med att värdefulla områden lämnades orörda, s.k. fri utveckling.
Idag vet man att de värden som har uppstått under århundraden av mänsklig påverkan har skapat
särskilda förutsättningar för många organismer. Biotoper utvecklas ständigt och behöver ofta en
aktiv skötsel för att bibehålla eller utveckla ett större värde. Det är därför nödvändigt att fastslå
vad som skall uppnås med skötseln. Skall den bevaras i befintligt tillstånd eller skall utvecklingen
gå vidare mot ett nytt stadium (ex. igenväxning av en f.d. betesmark till lövskog). Golfbanor kan
bli bättre miljöanpassade och den biologiska mångfalden kan på sikt gynnas om skötseln utformas
efter kunskaper om det landskap banan ligger i och de arter och kvaliteter som finns där idag.
På golfbanor sköts biotoper i regel för at underlätta spelet och skapa en vacker omgivning, denna
skötsel kan relativt lätt anpassas för att gynna natur och kulturvärden. Naturvårdsinriktad skötsel
kan göra golfbanan mer attraktiv för besökare, särskilt om den kopplas till informationsinsatser
(skyltar, skrifter, guidade vandringar etc.). En sådan skötsel kan också göra samhället i övrigt mer
positivt inställda till golfbanor. Både natur- och kulturvården samt golfsporten kan tjäna på ett
samarbete.

Inventering av Gränna golfbana
Gränna golfklubb påbörjade 2006 en miljöcertifiering med hjälp av TRUSTUS. För att
dokumentera och bevara naturmiljön sökte klubben samarbete med Gränna Skogsgrupp.
Uppdraget att inventera banan och dess närmiljöer gavs till Pro Natura och finansierades med
bidrag från Jönköpings kommun. För Västanå förelåg särskilda samordningsvinster i arbetet med
att kartlägga naturvärden då det omgivande landskapet sedan tidigare var väl inventerade och
kända. Samordningsmöjligheter förelåg även med pågående planer för nytt naturreservat och
revidering av skötselplanen för det gamla reservatet.
Under 2007 har Tomas Fasth ( Pro Natura) och Claes Hellsten (Gränna Skogsgrupp) genomfört en
naturvärdesinventering av Västanå golfbana på uppdrag av Gränna golfklubb.. Jönköpings
kommun (genom Helen Bjurulf, stadsbyggnadskontoret ) har medverkat genom att ta fram
flygbilder, äldre kartor och annat underlag. Simon Jonegård, Skogsstyrelsen har medverkat med
underlag genom aktuella ortofoton och digitalisering av kartredovisningen. Medlemmar av Gränna
skogsgrupp (Lasse Söderström och Anders Berntsson) har varit verksamma med fällfångster av
småkryp i trädmiljöer och inventering av salamander i dammarna. Detta har skett parallellt med
övrigt arbete under 2007. Syftet med föreliggande arbete har varit att beskriva banans nuvarande
naturvärden samt föreslå lämplig skötsel för att säkerställa och förstärka dessa.

Bakgrund och beskrivning av golfbanans omgivningar
Västanå ligger centralt inom östra Vätterbranterna (ÖVB) och genomkorsas av E4:an söder om
Gränna (se översiktskarta). Västanå slott ingick i Per Brahes grevskap som omfattade stora delar
av kommunens nordöstra del liksom även Visingsö och delar av Västergötland på andra sidan
Vättern. Under 1600-talets senare hälft var detta ett av landets största grevskap. Västanå gränsar
till Röttle by som under samma tid var traktens huvudort innan Gränna anlades. Utöver de
kulturhistoriska värdena har fastigheten sedan länge varit känt för sina särskilda naturvärden.
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Västanå rasten (hyllan mellan förkastningsbranten och Vättern) med Röttleåns kanjon är ett av
länets första, största och mest innehållsrika skogsreservat vad gäller arter och biotoper med såväl
ädellövskog, hällmarkstallskogar, barrnaturskog, vattendrag genom klippkanjon som brantskog
vid Vätterstranden (Fasth, 1999).
Här finns sammantaget nästan alla svenska skogsträd representerade i gamla bestånd eller som
enskilda gamla träd i blandbestånd. Naturreservatet begränsas idag av motorvägen men fortsätter
också en bit uppströms Röttleån. Det finns långt framskridna planer på att utvidga naturreservatet
utmed Röttleån liksom att tillskapa ett nytt skogsreservat söder om golfbanan och även utmed
Vätterstrandens fortsättning söderut.
De gamla inägorna närmare slottet har sedan jordbruksdriften upphörde under 1980-talet blivit en
omtyckt golfbana, inte enbart av golfspelare. Den gamla strukturen hos jordbrukslandskapet har till stor
del bibehållits med omväxlande öppna ytor avbrutna av lövdungar och bergklackar. Dammar och öppna
småvatten har blivit fler sen betet upphörde.

Västanå slott med delar av golfbanan. Gränna i bakgrunden.
Inom nordöstra delen av Jönköping kommun har sedan 10 år funnits ett samarbetsprojekt kring
naturvårdsfrågor mellan myndigheter (Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Jönköpings kommun),
markägare (LRF och Södra skogsägarna) och ideell naturvård (Världsnaturfonden – WWF och Gränna
skogsgrupp, en fristående arbetsgrupp inom Svenska Naturskyddsföreningen).
Många inventeringar har under denna tid genomförts inom projekt Östra Vätterbranterna för att kartlägga
naturvärden. Här ska nämnas nyckelbiotoper i såväl skog som odlingslandskap och tematiska
trädinventeringar av jätteträd och hamlade träd. Inom ramen för den inventering av hamlade träd som
genomfördes 2006 inom ett urval delar av ÖVB inventerades även skyddsvärda trädmiljöer i trädgårdar
och parker, däribland Västanå slottspark. Landskapet runt Västanå är genom tidigare inventeringar känt
för särskilt stor andel ädellövmiljöer och jätteträd av främst ek och därigenom utpekat som särskild
värdetrakt för sådana miljöer inom ÖVB (Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelande 2004:35).

Metodik
Trädbärande delar på och i anslutning till golfbanan inventerades med samma metodik som använts i skog
sedan 1990-talets mitt för att kartlägga värdekärnor för den biologiska mångfalden, s.k. nyckelbiotoper.
Dessa sinsemellan starkt skiftande skogsmiljöer har det gemensamma att där förväntas finnas rödlistade
arter av växter och djur, d v s arter vars existens inom landet kan befaras vara hotad. Såväl strukturer
(exempelvis död ved och gamla träd) som arter används i arbetet.
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Öppna gräsbärande marker utanför de mest intensivt skötta delarna av golfbanan har granskats i första
hand efter förekomst av gräsmarksväxter knutna till naturliga ängar och betesmarker.
Odlingslandskapet vid Västanå blev aldrig inventerat i samband med ängs- och hagmarksinventeringen i
Sverige för 20 år sedan eftersom projekteringen av golfbanan startade vid denna tidpunkt. Dammarna har
i första hand genomsökts med ficklampa efter större vattensalamander – ett rödlistat groddjur och
karaktärsart för små fisklösa vatten inom ÖVB.
Fältarbetet har genomförts under mars månad vad gäller trädbärande delar medan dammar inventerats i
maj. Gräsmarker har granskats under maj-juli månad. Under våren och sommaren har ett antal fällor av
fönster och falltyp kontinuerligt funnits uppsatta inom slottsparken i syfte att kartlägga förekomsten av
särskilt intressanta arter av vedinsekter. Under arbetet har miljöer och arter dokumenterats digitalt med
kamera.

Resultat allmänt
Resultatet från inventeringen av trädmiljöer, gräsmarker och dammar redovisas på respektive karta, i
tabell och i text nedan för respektive delområde. Inventeringen av vedinsekter kommer att redovisas mer
detaljerat i separat sammanställning. Särskilt intressanta arter, rödlistade arter redovisas i egen tabell.

Resultatet vad gäller den viktigaste naturtypen ekmiljön visar golfbanans betydelse som en värdefull
pusselbit i den värdetrakt för ädellövskog och grova ekar inom vilken golfbanan är belägen. Inslaget av
grova gamla bokar är också betydelsefullt vilket främst framgår av inventeringen av vedinsekter. Tidigare
har en inventering av vedsvampar i Västanå visat på särskilda naturvärden knutna till bl. a bok
(Koschatsky, M. 1992). De återstående gräsmarksvärdena på golfbanan är inte stora men ändå större än
vad man kan tro vid sidan av de intensivt skötta gräsytorna. En utarmning av floran har skett närmast
intill greenerna till följd av kemisk bekämpning men på andra håll finns artrika områden helt dominerade
av ängsväxter knutna till naturliga gräsmarker. Vattenhålens innehåll varierar men flera av de undersökta
små dammarna uppvisar stor biologisk mångfald av både växter och djur.
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Golfbanans miljöer; träd, gräsmarker, bryn och småvatten
Skötselaspekter på de mest värdefulla biotoperna
1.Skogar, träd och död ved
Den levande döda veden
Död ved har för många organismer blivit en bristvara. För över 500 svampar, insekter och mossor utgör bristen på
död ved det största hotet mot deras överlevnad. Även fåglar som mindre hackspett, göktyta och spillkråka behöver
döda träd eller grenar för att hitta föda och boplatser. Ett grovt flerhundraårigt träd innehåller redan när det lever
döda delar i stam och grenar. När hela trädet sedan dött fortsätter livet i veden i ytterligare många år. Biologiskt
rika miljöer innehåller mycket död ved – full av liv! Naturvårdande skötsel innebar såväl bevarande som
nyskapande av död ved i olika dimensioner och med olika grad av solexponering. Många vedlevande svampar trivs
bäst i skuggiga miljöer som inte torkar ut så snabbt. Vedinsekter gynnas generellt av sol och värme. Båda typerna
av död ved bör gynnas.

Död bok i slottsparken med sk fönsterfälla
för fångst av vedlevande insekter

Mindre hackspett, en hotad art som behöver stora mängder död lövved för sitt födosök.

Rishögar
Vid röjningar och städning kan rishögar lämnas på olika platser, såväl solbelysta som skuggiga. Detta gynnar inte
bara insekter och svampar. Även fåglar, däggdjur och groddjur utnyttjar gärna högarna för bobygge och
vinterskydd. Järnsparv, gärdsmyg och rödhake är några exempel. Igelkottar behöver högarna för bobygge och
övervintringsplatser. Salamandrar övervintrar också under död ved.

Högar med ris och död ved ger livsmiljöer åt svampar, insekter och fåglar

6

”Lövurskogens” liv återfinns idag nära människan
De områden i södra Sverige som en gång täcktes av stora lövskogar, har sedan många århundraden förvandlats till
jordbruksmark eller granodlingar. De djur och växter som en gång levde i skogarna återfinns numera oftast i
beteshagar, parker, alléer och liknande kulturmiljöer.
Särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden är ensamma, solbelysta, gamla lövträd med skador och
håligheter. Död ved, gamla fågelbon och döda djur bildar ett brunt snusliknande material sk mulm. Mulmträd bör
alltid gynnas vid alla typer av åtgärder. Solbelysta mulmträd kan utveckla en mycket rik insektsfauna.

Jätteekar
De viktigaste trädmiljöerna på golfbanan är de som domineras av ek och andra ädellövträd.
Eken intar en särställning bland svenska träd. Den kan uppnå extremt hög ålder och bli mycket storväxt. Träd med
omkrets över 3 m kallas jätteträd. Sveriges största ek (i Rumskulla) har en omkrets på över 13 m, och en ålder på ca
1000 år!
Gamla ekar (över 2 – 300 år) är utomordentligt artrika miljöer för framförallt insekter, lavar och svampar.
Uppskattningsvis 1500 olika arter lever på eller i ekar.
En förutsättning för dessa jätteträds överlevnad är att de står fria från beskuggning och konkurrens från andra träd.
En solbelyst jätteek som efter ett par- trehundra år börjar få skador och håligheter efter svampangrepp är
förmodligen en av de artrikaste och biologiskt mest värdefulla miljöer vi har i Sverige. Östra Vätterbranterna hyser
många gamla ekar, från golfbanan och norrut till Vretaholm finns flera värdefulla ekmiljöer. Eftersom en stor del
av Europas jätteekar finns i Sverige, har vi ett internationellt ansvar för att de bevaras och vårdas.

Blivande jätteek i öppet solbelyst läge.

Det största delområdet med ädellöv, nr 36, med bok och ek, ansluter till det planerade naturreservatet
söder om golfbanan. Boken som dominerar beståndet håller dock på att tränga ut de riktigt gamla
senvuxna ekarna som hyser rödlistade arter av lavar i området. Viss skötsel är alltså nödvändig för att
bibehålla områdets kvalitéer som värdekärna för biologisk mångfald där ekens ställning stärks genom att
frihugga gamla ekar från bok.
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6-meters ask nära Västanå slott med håligheter
som har inventerats på hållevande småkryp

Det mest värdefulla trädbeståndet är annars slottsparken med en mycket stor trädslagsblandning där grova
träd av ask, ek och bok dominerar (delområde 2). Området inventerades under 2006 i samband med
inventering av hamlade träd inom vissa delar av Vätterbranterna (Länsstyrelsens meddelande 2007: 26).
Området är även sedan tidigare uppmärksammat av Skogsstyrelsen då det beskrevs i samband med att en
naturvårdsinriktad skogsbruksplanläggning (NISP) gjordes av ett urval väl valda fastigheter i
Vätterbranterna under 1980-talets slut.
Ett 20-tal mycket grova ädellövträd förekommer där en ask med ca 6 meter i omkrets är den grövsta
påträffade inom ÖVB. Tillgången på grov död ved är särskilt stor av bok vilket ger mycket värdefullt
underlag för vedinsekter där flera rödlistade arter har påträffats. Exempelvis prydnadsbock, Anaglytpus
mysticus, är vanlig. Området har trots karaktär av igenvuxen park med inplanterade träd och insådda gräs
lång trädkontinuitet vilket blir uppenbart med tanke på förekomsten av mycket grova ekar och ask.
Parken har tidigare betats men är numera svagt hävdad. Slyuppslaget är stort i luckorna kring de grova
bokarna och gör att ljusinsläppet till bokarna minskar vilket är negativt för vedinsekterna knutna till
dessa. Skötselbehovet är här stort och betesdrift behöver inledningsvis kompletteras med manuell
röjning. Viktigast av allt är att spara den grova döda ved som finns av främst bok.
Ett stort område med mycket ek ligger också centralt inom golfbanan kring en bergrygg (delområde 14).
Ekarna är inte grova men ändå gamla, senvuxna, och det finns gott om död ved, även av andra lövträd.
Underlaget är magert med mest risväxter i vegetationen och klena träd varför inga skötselinsatser är
nödvändiga.
I östra delen av området finns stora sammanhängande områden med både ek och bok (17, 20, 21, 22, 27).
Mindre områden med stor trädslagsvariation där ek ingår gränsar här mot befintligt naturreservat (24, 26,
30). Karaktären inom det större området varierar, branter med inslag även av gammal lind och alm (20)
förekommer men mestadels är det mindre kuperade partier med inslag av berg i dagen (21).

8

Längst söderut har del 20 rikligt inslag av hassel under en del spärrgreniga ekar. I del 17 och 27 är det
förhållandevis flackt och mest bok med inslag av grova gamla träd. Möjligheten att bibehålla en
halvöppen karaktär inom främst 21 med hjälp av betesdjur bör övervägas.
Längst i sydöst dominerar tallskogar mot Röttleåns dalgång men i kanterna och i branter med inslag av
gammal ek (31-35). Området har tidigare betats med nöt fram till mitten av 1900-talet och har ännu
tydliga tecken på en glesare trädvegetation med gräsmarksarter och inslag av gamla tallar som vuxit mer
öppet och solexponerat. Att återinföra betet här vore önskvärt, kanske med en djurbesättning från
grannfastigheten Skinnarp. Glesa samtidigt ut det yngre tallbeståndet och frihugg de gamla tallarna.
2. Gräsmarker
Ruffen och bondens slåtteräng
En äng är bland de artrikaste miljöer som finns i Sverige. Det kan till exempel växa så mycket som femtio
olika växter på en kvadratmeter. Ängen är en gräsmark som slås på sensommaren och de torra växterna
(höet) transporteras bort (efter att fröna fallit av), vilket på sikt gör att marken blir näringsfattig. Det finns
inte längre så många ängar i Sverige varför många organismer i jordbrukslandskapet har minskat
dramatiskt de senaste 100 åren. Hela golfbanan och större delen av dess omgivningar har en historia som
jordbruksmark med många ängar.
Ruffen på en golfbana kan likna en äng om man sköter den på rätt sätt. Då blir den en bra reträttplats för
växter och djur som annars försvinner från landskapet. Det är inte bara kärlväxter som trivs på ängen.
Många insekter, inte minst fjärilar utnyttjar den rika blomningen.

Ruffen – golfbanans motsvarighet till slåtterängen. Svinrot i blom, en ängsväxt som gynnas av sen
slåtter men missgynas av bete. Bladen bildar ofta en tät matta.
Skötseln av gräsmarkerna vid sidan om de mest intensivt klippta ytorna varierar med avståndet från
greenerna. Alla ytor slås inte årligen. De särskilt utpekade områdena med stort inslag av ängsmarksarter
(10-12) slås årligen och av grässvålen att döma förs även det slagna gräset bort. Denna skötsel
vidmakthåller kvävefattiga markförhållanden som är avgörande för de konkurrenssvaga, småväxta
örternas trivsel. I dagens skötsel ingår åtminstone på vissa platser kemisk bekämpning av örter vilket
utarmar floran och bör helt undvikas inom de utpekade särskilt artrika delarna av gräsmarken. Det finns
många insekter som behöver nektar och pollen och är beroende av riklig blomning varför tidpunkten för
slåttern oftast bör läggas sent på sommaren då växternas blommor ersatts med frön. Detta gynnar givetvis
också växternas möjlighet till sexuell förökning och spridning inom området. Mindre betesmarker med
både öppna gräsmarker och spridda grupper av träd förekommer strax söder om golfbanan.
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Med samma resonemang som ovan kan ett senare betespåsläpp gynna blomningen och därmed öka
pollentillgången för bin och humlor. Utöka gärna betesfållan norrut så hela torpområdet blir betat (40).
Generellt på golfbanan vore det alltså bra om de artrikaste delarna av ruffen sköts som ängsmark, dvs
gräset slås i augusti och tas bort när det torkat och fröna ramlat av.
3. Övriga marker av intresse; brynmiljöer och vägrenar
Utöver skogsmark, gräsmark och dammar finns inom golfbanan goda exempel på ett par marginella
marker vad gäller arealen men viktiga miljöer vad gäller mångfalden
Mat till fåglar och insekter
I brynet, övergången mellan skogen och det öppna landskapet, skapas förutsättningar för en stor
artrikedom av växter och djur. Här blandas skogens och kulturmarkens arter. Många djur och växter som
inte klarar dagens metoder inom jord- och skogsbruk har i brynet funnit en sista reträttpost. Det ofta
varma klimatet, ljusinstrålningen och den höga produktiviteten ger också en stor individrikedom.
Blommande träd och buskar (ofta en och nypon) ger skydd och mat åt en stor mängd insekter som i sin
tur utgör föda för många fåglar. Ju fler buskarter det finns, ju längre blommningstid och större intresse har
brynet för insekter som söker sig hit för att hämta blompollen. Under tidig vår producerar den blommande
sälgen mycket nektar och pollen. Humlor, bin och andra insekter samlas i stor mängd på dessa buskar.
Oxel, fågelbär(vildkörsbär) och rönn ger också värdefull frukt som äts av många fåglar.
Under hösten kan nötkråkan ses flyga över golfbanan. Den samlar nötter i brynens hasselbuskage.
Nötterna sparas runt häckningsplatsen i mörk, mossrik granskog för vinterns och vårens behov. Vid
röjningar är det alltså viktigt att inte bara gynna en buskart. Brynens täta buskage är även viktiga som
skydd för fåglar och däggdjur och tjänar som spridningskorridorer för växter och djur.
Skogsbrynen fungerar också som ett filter och fångar upp luftburna föroreningar.
De skärningar med blottad mineraljord som ofta bildas vid väg- och dikeskanter kan nyttjas för grävande
insekter som steklar för att bygga bo. Solexponering tack vare frånvaro av skuggande träd och lägre
växter är viktigt. Tidig vårbränning av gammalt gräs i dikesrenar kan vara en lämplig skötselmetod som
gynnar örter.
Gamla ihåliga lövträd i skogsbrynen ger boplatser åt många hålbyggare. Brynen är också fina jaktmiljöer
för exempelvis fladdermöss och ugglor.
Fågellivet på och runt golfbanan har inte undersökts i denna inventering. Det är dock klart att många arter
finns representerade i det omväxlande landskapet. Inte minst fåglar som utnyttjar gamla ihåliga träd och
död ved förekommer. Som exempel kan nämnas kattuggla som häckar
i slottsparken och jagar på banans gräsmarker. Skogsduva häckar i närheten av banan i gamla ihåliga träd.
Skogssnäppa uppsöker banans fuktigare partier. Mindre hackspett gynnas också
av det småbrutna landskapet med död ved och partier med tätare vegetation. Mindre flugsnappare har
tidigare häckat med flera par.
4. Småvatten på golfbanan
Vattenmiljöerna berikar landskapet genom att de fungerar som livsmiljöer för grod- och kräldjur samt
andra vattenlevande organismer. Även brynzonerna, strandkanten, är värdefulla biotoper bland annat för
fjärilar och andra insekter. Vattenväxterna fyller flera viktiga funktioner, undervattensvegetationen
syresätter vattenmassan och ger skydd och mat åt vattenorganismer. Vegetationen fungerar också som
livsrum och mat för mikrorganismer som renar vattnet. Livet i dammarna fungerar som filter och renar
vattnet.
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Dammar är viktiga ekosystem för många känsliga och hotade organismer. De är också en av våra mest
varierande och artrika naturtyper. Eftersom dammar i dag är relativt ovanliga inslag i landskapet, fyller
golfbanans konstgjorda dammar en viktig funktion för dessa växter och djur. Idag utgör de 16 småvattnen
på golfbanan hela 2,3 ha. Dessutom finns smådammar och vattensamlingar i banans närhet (ex i
slottsparken och skogsområde nr 15 samt söder om banan. De flesta äldre vattensamlingar har dock en
kraftigt skuggande vegetation vilket gör att golfbanans nyanlagda dammar har ett högre värde för
biologisk mångfald än de äldre vars omgivande marker vuxit igen.
Gräskarp förekommer troligen i ett par dammar (3 och 5). Dessa betande fiskar äter högre vegetation och
frigör därmed näring. När det inte finns undervattensvegetation som binder näringsämnen tillväxer
växtplankton och alger ohämmat. Resultatet blir ett grönfärgat, grumligt vatten. Övriga organismer i
dammarna missgynnas också av karpar.
Under inventeringen sågs också kräftor i en damm (nr 14), denna damm innehöll inte några salamandrar.
Införande av kräftor och fisk i dammarna är ett stort hot mot övriga biologiska värden.

Förbättrad miljö för grod och kräldjur
Grod och kräldjur trivs i små solbelysta dammar med bred kantzon (grunda partier), där vattnet värms upp
tidigt på våren och kan fungera som yngelkammare. Dammen behöver vara fri från fisk och kräftor som
äter ynglen. Vattensalamandrar lever större delen av sitt liv på land. Landmiljön får gärna vara lite
vildvuxen intill dammen, förekomst av död ved och rishögar underlättar övervintring och ger skydd vid
torrperioder. Buskvegetation på norrsidan av dammar bidrar till att skapa ett gynnsamt mikroklimat.
Skymmande vegetation åt söder bör tas bort. De dammar som hotar att växa igen bör rensas från
växtlighet mekaniskt och i etapper (ex. 1/3 av dammen år 1 o.s.v). När växtmaterial och bottensediment
transporteras bort försvinner näringsämnen från systemet.I samband med ev. rensning av dammar bör
stränderna göras mer långsluttande. Flera dammar har idag djupa strandzoner som är olämpliga för
groddjur. På de delar av strandzonen som ej berörs av golfspel bör strandzonen tillåtas att växa sig frodig.
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Inventering av salamander -resultat
De flesta dammar på golfbanan har undersökts med ficklampa i början av maj 2007 (Claes Hellsten,
Anders Berntsson, Olle Dahlstrand). Av tidsskäl har endast en översiktlig granskning gjorts. Av särskilt
intresse har dammar med större salamander varit. Förhållandet i antal mellan större och mindre
salamander har inte kontrollerats ingående men intrycket är att den större arten dominerar de dammar där
den förekommer (damm nr: 1. ca 100 st, 2. ca 100 st, 4. ca 40 st, 10. ca 40 st).
Damm nr 11 hade mycket tät vegetation av andmat på ytan vilket omöjliggjorde inventering.
I damm nr 3 och 5 sågs större fiskar (gräskarp ?), vilket kan förklara avsaknaden av
salamandrar.

Damm nr 2, strax söder om klubbhuset. Rik förekomst av salamander.
Flera dammar i utkanten av banan har en mycket stor andel skuggande vegetation vilket ger ett kallt
klimat och artfattigt innehåll vad gäller såväl växter som djur. Ex. damm nr 16 som till stora delar
beskuggas av höga träd, här påträffades endast en mindre salamander. Även damm nr 9 innehöll endast
mindre salamander (2 st). Damm nr 14 ser ut att ha rätt förutsättningar, vid inventeringen påträffades
dock bara kräftor i denna damm.
Damm 6, 7 och 8 har inte undersökts.

Damm 10 ( mellan bana 7 och 8) med naturlig gräsmark på kullar i
bakgrunden. Här påträffades citronfläckad kärrtrollslända (se sid 19).
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Skötsel av dammar
Rensa vid behov dammarna från vegetation, endast en tredjedel av dammen per tillfälle. Passa på
att skapa grunda stränder. Ta bort resp. låt bli att sätta ut fisk och kräftor. Spara högre vegetation
på dammarnas norrsida, öppna åt söder. Låt kantzonerna om möjligt vara vildvuxna. Undvik
kemisk bekämpning i dammens närhet.

Anlagd damm (nr 1) med mycket rik förekomst av salamander (ca 100 st
Större salamander).
Information till spelare och besökare
För att skapa acceptans av och intresse för exempelvis död ved, rishögar och ”ostädade” områden, bör
golfbanan förses med informationsskyltar. Ris och dödvedshögar kan förses med skyltar ”faunadepå”.
Större informationstavlor, foldrar eller liknande bör produceras för att sprida kunskap om banans
naturvärden och naturvårdande skötsel.

Delområdesbeskrivningar med skötselråd
Under delområdesbeskrivningar redovisas i rubrikform huvudsaklig/a naturtyp/er, naturvärdesklass i en 4gradig skala samt målklass med inriktning på skötsel eller ej. Naturvärdesklass 1 är högsta naturvärde och
motsvarar nyckelbiotopsklass; klass 2 motsvarar ungefär naturvärdesobjekt i nyckelbiotopsinventeringen
medan klass 3 är utvecklingsklass med mer eller mindre hög potential vad gäller naturvärdet.
Målklasserna är NS (Naturvårdande Skötsel), NO ( Naturvård Orörd d.v.s. utan skötsel) samt PF
(Produktion med Förstärkt naturvårdshänsyn). Områden markerade med N innehåller både
skötselkrävande och miljöer som saknar skötselbehov. Den löpande texten för varje delområde inleds
med en beskrivning och följs därefter av skötselförslag.
Delområden 10-12, 25 innehåller i första hand gräsmarker
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1

lövskog, allé

Naturvärdesklass: 3

Målklass: NS

Beskrivning
Gamla uppfarten till Västanå slott gick från Röttle genom en allé. Norr om motorvägen finns ett 10-tal
askar kvar medan flertalet försvann då E4:an drogs fram mellan slottet och Röttle. Denna lilla ridå med
unga lövträd av björk och sälg innehåller även några medelgrova askar som påminner om tiden då hela
allén kunde följas fram till slottet. Förmodligen är dessa askar fröspridda från alléträden.

Skötsel
Frihugg askarna från omgivande ungt löv. Bibehåll f.ö. en lövridå mot motorvägen.

2

Bokskog, grova ädellövträd

Naturvärdesklass: 1

Målklass:NS

Beskrivning
Slottsparken mellan slottet och E4:an är anlagd med planterade träd med inslag av många trädslag och
många grova gamla träd i norra delen med stora luckor mellan trädstammarna. Södra delen har en spontan
uppkomst men mindre artrikt tätare trädskikt med enstaka gamla träd. Centralt finns en anlagd damm
omgiven av klibbal och ask. För övrigt dominerar bok med inslag av grova gamla träd i norr. Ek är vanlig
och grova gamla träd finns främst i norr. Närmast slottet finns även en mycket grov ask med tydliga spår
av äldre tiders hamling. Buskskiktet är rikligt utbrett i nordvästra delen närmast motorvägen med högt
lövsly som är på väg att tränga upp i de grova trädkronorna. En stig leder från slottet genom området till
Västanå rasten (naturreservat) via en viadukt.
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Slottsparken sedd från öster.
Parkgröe inkom till Sverige i gräsfröblandningar i slutet av 1800-talet där den ofta blev insådd och
naturaliserad i slottsparker.
Skötsel
Frihugg de grova träden från lövsly och låt gärna området betas av nöt eller får. Frihugg även
stigen mot motorvägsviadukten och ordna med eventuella stängselgenomgångar och förbättra
skyltningen från slottet och golfbanan mot reservatet.

3

Lövrik barrskog, hällmarkstallskog

Naturvärdesklass: 1

Målklass:N

Beskrivning
Lövrik barrskog med stort ekinslag omväxlande med hällmarkstallskog som ej närmare har inventerats.
Området är en sedan tidigare, av skogsstyrelsen, registrerad nyckelbiotop.

4

Tallskog

Naturvärdesklass: 4

Målklass: PF

Beskrivning
Drygt 100-årigt tallbestånd på bördig mark med inslag av gran och bok.
Skötsel
De naturvärden som kan finnas är främst knuten till markförhållanden.
Håll gran borta och gynna löv.

5

Buskbryn

Naturvärdesklass 3

Beskrivning
På en låg kulle växer ett par stora syrenbuskage vilka vittnar om tidigare bebyggelse på platsen. Buskarna
dominerar även i övrigt vegetationen, främst nypon, hallon och måbär är utbredda. Karaktäristiskt inslag i
brynet är unga och medelålders träd av fågelbär, hagtorn och ett par gamla apelträd vilka alla ingår i det
glesa trädskiktet. Vanlig är också ask med mest unga träd och sly. Någon enstaka poppel växer i söder.
Markvegetationen har inte närmare inventerats men stora delar domineras av högvuxet gräs.
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Skötsel
Brynmiljöer behöver viss skötsel för att vidmakthålla en flikig struktur och artrikedom i
buskskiktet. Röj bort allt lövsly av ask och fågelbär men spara en del unga träd som har utvecklat
trädkrona. De bärande trädens blommor och buskskiktets blomning utgör värdefulla miljöer för
insekter och fåglar. Röj även bort en del låga taggbuskar men behåll lite kraftigare ruggar. Syrener
lämnas utan åtgärd. Bibehåll en gles och artrik busk och trädmiljö dominerad av bärande träd. En
möjlig åtgärd är också att tidigt på våren bränna det torra fjolårsgräset för att gynna örter.

6

Hedekskog, lövskog

Naturvärdesklass: 2

Målklass: NO

Beskrivning
I nordvästra kanten av golfbanan finns ett ekdominerat litet höjdområde. Ekarna står på magert underlag
med en hel del bärris och är ganska klena men förhållandevis gamla – en bit över 100 år uppskattningsvis.
Norra delen domineras bitvis av yngre asp och björk. Enstaka träd av oxel förekommer och i söder finns
en liten grupp av ung lind. Hasselbuketter med grövre stammar och död ved utgör värdefullt inslag. I
söder finns en liten brant där fällmossa växer. En del av beståndet utnyttjas som upplagsplats och för
uppställning av arbetsredskap som används vid skötseln av golfbanan.
Skötsel
Låt områdets naturvärden till större delen utvecklas fritt. Lämna gärna kvar grövre stamdelar i
upplaget för vedinsekters och – svampars behov.

7

Tall-ekskog Naturvärdesklass: 2

Målklass: NS

Beskrivning
Talldominerade bestånd mellan golfbanan och E4:an som har ett rikt inslag av ek där senväxta ihåliga
träd är värdträd för den rosa skärelaven. I sydslänter finns ett förhållandevis rikligt inslag av
gräsmarksarter som gullviva och brudbröd. Till viss del trängs dessa med utbredda snår av rosor och
enbuskar.
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Skötsel
Gallra bland tallarna så mer ljus når ekarna. Låt ekkronorna växa fritt från konkurrerande tallar.
Minst 5 m runt kronan bör vara fri från konkurrerande högre växtlighet, särskilt viktigt är det att
sydsidan av träden blir fria. Spara all ek och särskilt senvuxna gamla träd lämnas orörda. För
ängsväxternas bästa bör en del buskage röjas och dessa skulle även gynnas av bränning, alternativt
slås med trimmer på sensommaren och höet tas bort.

8

Ekskog

Naturvärdesklass: 3

Målklass: NS

Beskrivning
Små dungar av ganska unga ekbestånd på f d åkerholmar och –uddar.
Skötsel
Frihugg gärna ekar i kanten mot golfbanan för att på sikt skapa vidkroniga träd som efterträdare
till dagens eksolitärer. Minst 5 m fritt utrymme bör skapas runt kronorna, gärna mer för unga
växande träd.

9

Tallskog

Naturvärdesklass: 3

Målklass: NO

Sydväst om golfbanan kan man fortfarande följa den körväg som band samman Sandvik med Västanå.
Vägen skiljer lövskogen å ena sidan och tallskogen som gränsar mot motorvägen. Tallarna är en bit över
100 år med inslag av träd närmare 200 år gamla. Längre norrut finns ett utglesat kvarstående tallbestånd
där granen avverkats (sydligaste delen av registrerad nyckelbiotop). Även här finns inslag av senvuxna
träd som är förhållandevis gamla.
Skötsel
Ingen särskild skötsel är nödvändig.

10

Hassellund, öppen gräsmark

Naturvärdesklass: 2

Målklass:NS

Öppen gräsmark med artrik grässvål där småväxta ängsväxter förekommer.
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Beskrivning
Små åkerholmar numera omgivna av golfbanan är klädda med lövskog och hasselbuskar. Mellan de östra
holmarna finns en jämn örtrik gräsmark med stor mängd jungfrulin och gökärt. I kanten växer även slån.
Längre västerut finns en ledningsgata som tangerar en åkerholme. I brynet finns gott om svinrot, stor
blåklocka, ängsviol, ängsvädd och gökärt vid sidan av nyponrosor, skogstry, måbär och enbuskar.
Skötsel
Fortsatt slåtterhävd av gräsmarken. Brynen runt holmarna bör bevaras busk- och örtrika. Håll
efter en del uppväxande lövsly och även buskarna när de breder ut sig i gräsmarken. Hasseln
gynnas. Lövsly röjs vid behov i hassellunden.
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Öppen gräsmark

Naturvärdesklass: 1

Målklass: NS

Beskrivning
Utmed en stenmur som skiljer bana 8 från en ekskog (19) finns en örtrik gräsmark i en långsmal sträng
innan greenen tar över. Här växer jungfrulin, ängsskallra, nattviol, tjärblomster, gökärt, stor blåklocka,
sparvvicker, axveronika och åkerkulla.

Åkerkulla

Skötsel
Fortsatt slåtter där vegetationen tas bort. Undvik all kemisk bekämpning i närheten.
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Öppen gräsmark, fuktäng Naturvärdesklass: 1

Målklass: NS

Intill tre närbelägna dammar finns ganska stora gräsmarker med rik flora. Fuktighetsförhållanden varierar
från fuktängar till torra, sydvända slänter. Dammvegetationen bjuder på både vassar, hästsvans och
flytbladsväxter, bl a bållevermossan vattenstjärna, Ricciocarpus natans. Den rika vattenvegetationen har
säkert samband med dammens rika djurliv där citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia pectoralis,
ingår. Sländan finns upptagen på habitatlistan inom EU och räknas till de fridlysta arterna i Sverige.
Fuktängarna bjuder på många arter av lågvuxna starrarter, trådtåg, ältranunkel och ängsfryle. Mer örtrika
typer bjuder på gökblomster och ängsvädd. På friskare marker växer åkervädd, ängsskallra, prästkrage,
jungfrulin, svinrot, och gullris. En vallhumla hade bo i slänt och en rovstekel sökte sig till samma slänt.
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Ruff med artrik flora. Område 12
Skötsel
Slåtterängar av ganska omfattande storlek som bör vara bland socknens större bör skötas med
fortsatt omsorg om den rika floran. Gräset bör slås på sensommaren och transporteras bort.
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Lövskog, Skogsbäck

Naturvärdesklass: 2

Målklass: NS

Solitär ek i bryn med mycket hassel vid greenen, bana 9.
Skadorna på stammen gör den särskild värdefull som boplats för vedlevande insekter.

19

Beskrivning
Längst i sydväst finns ett blandat lövbestånd med medelålders träd av främst ek, asp och klibbal kring den
bäck som avvattnar golfbanan mot Vättern. Bäcken är till en början kanaliserad men längre nedströms
rinner den fram i sin naturligt nerskurna, slingrande fåra och kantas av ask och lind. Barrinslaget är större
norr om bäcken mot övergången av föregående delområde av både tall och gran. En grov gammal tall
noterades. Inslaget av hassel visar på goda markförhållanden. Markfloran bjuder på blåsippa och på
källpåverkad mark med bäckbräsma. På ask finns en del signalarter av mossor; porella, pisksnärtmossa
och trubbfjädermossa. Från flygbilden från 1950 syns tydligt att trädbeståndet är mycket glest i södra
delen – tydlig betespåverkan.
Skötsel
Håll borta uppväxande unga granar. Kring de grova ekarna bör finnas luckor, särskilt åt söder.
Intill dammen i öster kan gärna slyet röjas bort och de sandiga slänterna mot dammarna bör inte
få slutet växttäcke. De kan då fungera som boplats för grävande steklar och bin. För övrigt kan
området utvecklas utan åtgärder.
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Hedekskog, hällmarksskog Naturvärdesklass: 1

Gammal tall på bergskrön.

Målklass: NO

Tallticka

Beskrivning
Kring en bergknalle som höjer sig betydligt över golfbanan växer ett blandat bestånd med främst ek men
också mycket tall och asp. Bok är spridd övers stora delar och dominerar bitvis lägre partier med ett grovt
gammalt träd i ett bryn. Det finns gott om branter och berg i dagen. Här växer även lind och alm. Äldsta
träden är tall och ek med även grova träd av tall (uppemot 300 år gamla). De enda förekomsterna av
gammal gran inom golfbanan finns i detta delområde. Enbuskar växer bitvis tätt och här finns gott om
gamla enar. Hasselbuskar är vanliga i de lägre delarna. Tillgången på död ved är god av många trädslag.
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Lövlågor och högstubbar finns i riklig mängd av främst asp. Ett 10-tal signalarter påträffades varav ett par
rödlistade eklavar. Senvuxna gamla ekar är viktigast värdträd med riklig förekomst av blyertslav och
likaså rosa skärelav på flera träd. På alm sågs trädporella och gammal gran är värdträd för
granbarkgnagare.
Skötsel
Områdets naturvärden kan bäst utvecklas utan någon skötsel. Bokföryngringen i området är god
och kommer kanske på sikt att tränga ut annat löv. Om tendensen att bokens expansion står sig bör
boken hållas efter för att ge större utrymme för föryngring av ek.
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Alsumpskog, lövskog

Naturvärdesklass: 3

Målklass: NO

Beskrivning
Nedanför en östvänd brant finns en liten alsumpskog med medelålders träd. Träden står bukettvis på höga
socklar vilket kan bero på att skogen har dikats. I kanten växer även jämnåriga aspar. Gamla träd och död
ved saknas men grova träd förekommer av sälg, björk och fågelbär. Ett litet albestånd finns också vid
torpstället i söder, Svenstorp.

Sumpskog, skapande av död ved kan göra miljön till en lämplig lokal för mindre hackspett.
Skötsel
Om beståndet lämnas utan åtgärder i trädskiktet kan naturvärdet öka. Diken bör dämmas för att
uppnå karaktären av sumpskog hela året. En del träd kan ringbarkas så att de dör. På så sätt
påskyndas storleksutvecklingen hos övriga träd samtidigt som mängden död ved ökar.
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Lövskog

Naturvärdesklass: 2

Måklass: N

Beskrivning
Ett blandat lövbestånd kring små bergknallar där eken är vanligast men också med mycket björk och asp.
Gamla eller grova träd förekommer av ek och björk. Tallinslaget är påtagligt på hällarna och i brynen
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finns ett utbrett buskskikt. Rester från torptiden är i centrala delen en ruin, en övergiven jordkällare och
ett syrenbuskage. Boningshuset Solbacken används än idag. Viktiga nyckelelement i skogen är lövlågor
av asp, björk och oxel och högstubbar av oxel och björk. Dessa kan vara betydelsefulla värdträd för
vedinsekter. Signalarter är fällmossa (riklig), sotlav och grynig filtlav.
Skötsel
Frihugg en del ekar i brynen från unga träd men spara de artrika buskbrynen. All död ved sparas.
Lämpligt område för att deponera död ved från andra delar av golfbanan.
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Bokskog

Naturvärdesklass: 2

Målklass: NS

Beskrivning
Drygt 100-åriga bokar dominerar ett nyligen utglesat, gallrat trädbestånd. Enstaka grova spärrgreniga träd
förekommer av både bok och ek. Andra gamla träd är björk och oxel. I nordost växer rikligt av hassel.
Tillgången på död ved är liten.
Skötsel
De äldsta träden är av nyckelbiotopsklass men totalt sett ett område av lägre rang. Om mängden
död ved, helst grovt, ökar kommer också naturvärdet att öka. Det skulle kunna ske genom att
nedfallna grova grenar på mindre lämpliga ställen placerades här istället.
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Lövskog

Naturvärdesklass: 3

Målklass: PF

Beskrivning
Spridda små medelålders lövbestånd med mest björk och asp med något enstaka grovt träd som är
genomgallrat och utan inslag av död ved. Unga ekar bildar ett underväxande trädskikt tillsammans med
mycket hassel där den inte har röjts bort.
Skötsel
Spara såsom skett lite äldre träd av asp och björk som börjar utveckla håligheter. Lämna gärna
grupper av hassel som snabbt kan utveckla död ved.
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Ekskog

Naturvärdesklass: 3

Målklass: NS

Beskrivning
Jämnårigt medelålders ekbestånd som har ett ganska tätt trädskikt. Södra delen domineras av asp.
Markförhållandena är ganska magra med tunt jordtäcke och uppstickande berghällar. Stubbar vittnar om
tidigare förekomst av grova ekar. Hassel och enar är vanliga. En vällagd stenmur bildar en gräns mot
golfbanan i öster. Odlingsrösen är andra tecken på den äldre markanvändningen.

Skötsel
Håll kulturspåren i gott skick. Frihugg enstaka ekar i brynen som kan utvecklas till framtida
solitärer.
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Ek-hassellund, rasbrant

Naturvärdesklass: 1

Målklass: NS ?

Beskrivning
Ett äldre ädellövbestånd som till 90 % domineras av ek med inslag av grova träd. Underväxande hassel
bildar höga buskage med inslag av grova och döda stammar. Det är ganska tätt med lövsly medan det
äldre trädskiktet är utgallrat och glesare. Norrut ökar trädslagsblandningen kring en östvänd brant med
många andra arter av ädellövträd som lind, alm, ask och bok. En jättegrov lind har troligen hamlats långt
tillbaka i tiden. Även grova almar förekommer. Lind och alm har mulmhaltiga håligheter och kan vara
viktiga värdträd för särskilda hållevande vedinsekter. Ett 10-tal signalarter påträffades, flertalet mossor
knutna till branten och ädellövträden i denna. Exempelvis förekommer pisksnärtmossa, platt fjädermossa,
trädporella, klippfrullania och traslav. Död hasselved bör också bjuda på signalarter såsom vedinsekter.
Skötsel
Inga ingrepp bör tills vidare ske i trädbeståndet. Viss utglesning av sly och yngre träd kan göras
för att gynna äldre träd. Bete kan vara ett bra alternativ för att hålla tillbaka slyuppslaget. Om
området blir betesmark kan ev. större utglesning vara gynnsam. Större träd och gamla
hasselbuskage sparas. Branten åt öster lämnas orörd.

Gammal lind i rasbrant, troligen hamlad.
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Ekskog

Naturvärdesklass: 2

Målklass: NS

Beskrivning
Ekdominerad skog med varierande ålder i ett ganska glest, utgallrat bestånd i sluttning mot SO. I norra
delen finns inslag av grova träd, även av bok som här utgör en ganska stor andel av trädskiktet. Björk och
tall tillkommer också i denna del. En ledningsgata tangerar västra kanten och bidrar till ljusare
förhållanden i skogen. Inslag av hällar skapar också luckor i beståndets södra del. Hassselbuskar är
vanliga. I söder finns rester efter ett torp, Ängen, i kanten mot golfgreenen. Tydliga kulturspår är
jordkällare, husgrund och en stenmur. På en senvuxen gammal ek påträffades hjälmbrosklav och rosa
skärelav.
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Skötsel
Frihugg de grova ekarna i kanten mot golfbanan från yngre björk och hassel. Framtida betesdrift
är positivt för att bibehålla ett glest trädskikt i södra delen.
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Lövrik tallskog, skogsbryn Naturvärdesklass: 2

Målklass: NS

Beskrivning
Norra delen domineras av tall medan södra delen har ett mer blandat trädskikt med grova bokar (även
jätteträd) i bryn och senvuxna gamla ekar kring hällmarker. I södra delen finns även rönn, oxel, björk och
asp. Buskskiktet är artrikt med gott om nyponrosor, hassel, en och måbär i brynen. Naturvärdena är
knutna till lövet i södra delen och då bok och ek i första hand.
Skötsel
Avverka gran och glesa ut skiktet av en och tall, särskilt kring ekar. Bibehåll de artrika brynen.
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Blandskog

Naturvärdesklass: 3

Målklass: PF

Beskrivning
Ett blandat medelålders bestånd av tall, björk, asp och ek med frekvensen i fallande ordning.
Skötsel
Spara död ved och gynna lövträd vid gallring.
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Bergbrant

Naturvärdesklass: 2

Målklass: NO

Beskrivning
Ett blandbestånd kring en östvänd brant i anslutning till Röttleåns klippkanjon (naturreservat). Grova
gamla tallar och ekar förekommer.
Skötsel
Området bör ingå i det framtida utvidgade naturreservatet kring Röttleån. Ingen skötsel är aktuell.

Buskbryn med gräsmark; område 25
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Skogsbryn

Naturvärdesklass: 2

Målklass: NS

Beskrivning
I ett sydvänt bryn finns ett fint exempel på buskbryn vid sidan om gräsmarker med en del ängsväxter.
Stora enar står tätt samman och däremellan finns rikligt med rosor och även en del slån och måbär. Till
det glesa trädskiktet hör främst bärande arter som rönn (en grov) och apel. Mer oönskat är inslaget av
unga aspar och björkar som på sikt kommer att överskugga buskagen. Till fältfloran hör rikligt med
ängshavre och gullviva, brudbröd, tjärblomster och vårfingerört. Bland enarna höll hämplingar och andra
finkfåglar till.
Skötsel
Utan hävd i ett par decennier hotar nu den döda gräsfilten att kväva mer småväxta örter.
Förslagsvis kan den döda vegetationen brännas av strax efter snösmältningen. Röj bort unga
lövträd men spara bärande träd. En del enar kan tas bort för att ge plats åt ängsväxter.
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Ädellövskog, bergbrant

Naturvärdesklass: 2

Målklass: NO

Beskrivning
Ganska ungt trädskikt av alm och ask men inslag av äldre träd dominerar denna östvända brant. I övre
delen finns gott om slån, måbär, rosor och en. Fällmossa förekommer på lodytor.
Skötsel
Ingen skötsel är nödvändig.
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Gammal bok Naturvärdesklass: 1

Målklass: NS

Gammal dubbelstammig bok med solbelyst död ved vid greenen bana 1.

Beskrivning
25

Intill golfbanan står en jättebok med tvådelad stam. Den är en grov högstubbe med håligheter och rikligt
med gnaghål av vedinsekter. Den levande stammen har stora hålrum och grov bark. Hålrummen
innehåller mulm som utgör tillhåll för specialiserade hålträdslevande insekter.

Skötsel
Lite sly och ung hassel kring bokarna kan gärna röjas bort. Spara även övriga grova träd intill
boken.
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Kraftledningsgata

Naturvärdesklass: 3

Målklass: NS

Beskrivning
En bred ledningsgata över ett fuktigt område som tidigare har varit bevuxen av klibbal. I brynen mot
denna finns en del ängsväxter och andra örter trivs på den översilade marken.
Skötsel
Fortsatt öppethållande gynnar örterna.
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Ungskog

Naturvärdesklass: 4

Målklass: PF

Beskrivning
Slyskogar och unga tallbestånd på tidigare öppen odlingsmark finns på flera ställen i östra kanten av
golfbanan. Det norra beståndet är blandat av gran och björk.
Skötsel
I gränsen mot nuvarande reservatet röjs ungträden bort. Gynna för övrigt lövet vid röjningar.
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Lövskog, ädellövskog

Naturvärdesklass: 2

Målklass: N

Beskrivning
Intill Röttleåns klippkanjon finns längs naturreservats sydligaste hörn ett blandat lövbestånd. Beståndet är
starkt skiktat där de äldsta träden utgörs av bok, björk, ek och oxel samt även tall och gran. Många
björkar är grova och ett par bokar likaså. Till det yngre underväxande trädskiktet hör rönn, gråal, alm,
lind, sälg, fågelbär, apel, asp, ask och merparten av bok och ek. Riklig underväxt av hassel bidrar också
till den skiktade strukturen. Sammantaget utgör bok och ek nära halva trädbeståndet vilka tillsammans
med övriga ädellövträd uppnår 50 %. Björken är det vanligaste trädslaget utan att dominera. Östra delen
tillhör naturreservatet. Gränsen skär rakt igenom beståndet utan att följa någon naturlig skiljelinje. De
goda markförhållandena gör att markfloran kan vara väl utvecklad vilket bör följas upp under
vegetationsperioden. Troligtvis kan de största naturvärdena återfinnas här.
Området har också god utvecklingspotential eftersom det gränsar mot kanjonens djupare lövskogar med
lång kontinuitet. Avsaknaden av riktigt gamla träd och den jämna marken gör att man kan anta att
trädtäckning i detta bestånd har saknats inte långt tillbaka i tiden (kontinuitetsbrott).
Skötsel
Skötsel har förekommit under senare tid i form av gallring men innan man fastställer skötseln för
framtiden bör vegetationen följas upp sommartid och området sättas in i ett sammanhang med
kanjonens lövskogar. Det är sällan den svenska naturen kan uppvisa så många trädarter på så liten
yta. Det skulle vara Västanå rasten i så fall. Sträva efter bibehållen stor trädslagsblandning. Hela
området bör ingå i reservatet.
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Ekskog, gammal ek

Naturvärdesklass: 1

Målklass: N

Beskrivning
Ett litet ekbestånd men också en hel del tall innehåller både senvuxen och grov gammal ek. Längs
rännilen som är ett biflöde till Röttleån växer klibbal. En stor hasselbukett ingår också. På denna växer
läderskål. Ekarna är värdar för ekticka och rosa skärelav.
Skötsel
Taggtrådsstängsel visar på den äldre beteshävden mot åkermarken där golfbanan är belägen idag.
Ur naturvårdssynpunkt vore detta bättre markutnyttjande än dagens tippande av diverse block
och halmbalar.
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Gammal ek Naturvärdesklass: 1

Målklass: NO

Beskrivning
Intill golfbanans sydostligaste damm står en grov numera död ek på dammvallen. Troligen har eken dött
av anläggningsarbetet. Stammen är dock full av liv i form av små insekter att döma av talrika gnaghål och
vackert gulkantade knappnålshuvuden som tillhör den bruna nållaven.
Skötsel
Ingen skötsel är nödvändig.
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Tallskogar

Naturvärdesklass: 1-3

Målklass: N

Beskrivning
Mellan Röttleån och golfbanans sydöstra del finns en liten höjdrygg klädd med äldre tallskog. Gamla träd,
även grova förekommer spridda. På en sådan tall hittades gnaghål av reliktbock. Markförhållandena
varierar från blåbärsris över gräsvegetation till örtrik vegetation med en hel del ängsväxter, exempelvis
ängsvädd. Närmast Röttleravinen finns även inslag av gammal ek (numera död) och gran. Gamla
barrlågor med vedtrappmossa förekommer. Området betades för ett halvt sekel sedan.
Skötsel
Hela området bör åter börja betas. Gamla tallar bör frihuggas i västra delen och död tallved sparas
både som torrträd och lågor.
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Bokskog, hedekskog

Naturvärdesklass: 2

Målklass: N

Beskrivning
Söder om golfbanan finns en ganska vidsträckt bokskog, belägen på en flack höjdrygg. Större delen är
jämnårigt, drygt 100-årigt, men i norr är bokarna grövre och äldre med inslag av hålträd. Ekinslaget
varierar men högre delar med magrare markförhållanden domineras av ek. I övrigt är inslaget ganska litet
men med en hel del gamla senvuxna träd med grov bark som utgör värdträd för skorplavar av särskilt
intresse. Här kan nämnas rosa skärelav och blyertslav. Tillgången på död ved är också av intresse.
Högstubbar, även grova, av björk med fnösketickor förekommer spridda. Enstaka grova boklågor
noterades, likaså grova torrträd av ek och bok. Kulturlämningar i form av trägärdesgårdar vittnar om
gammalt betesbruk och kanske kom hägnaden till för att hägna in någon nyodling i den övriga utmarken.
Kanske kan gamla kartor här visa på den äldre markanvändningen?
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Skötsel
Gamla ekar som trängs med bokar eller tallar bör frihuggas. All gran avverkas.
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Ekskog

Naturvärdesklass: 3

Målklass: NS

Beskrivning
Ett medelålders ekbestånd i ett västvänt bryn som betas i västra kanten.
Skötsel
Låt gärna området ingå i betesfållan i väster. Gallra fram ekar med början till vida kronor.
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Bokskog

Naturvärdesklass: 3

Målklass: NS

Beskrivning
Ung gles bokskog kvarstående efter slutavverkning under 1990-talet med underväxt av lövsly. Området
har hägnats för att underlätta föryngringen.
Skötsel
Röj fram ek som spridit sig från grannbestånden.
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Granplantering, Alsumpskog

Naturvärdesklass: 4

Målklass:NS

Beskrivning
Plantering utom centrala delen där lövsumpskog har vuxit upp efter avverkning.
Skötsel
Avveckla granplanteringen som är negativ för ekbeståndet i söder.
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Buskbryn

Naturvärdesklass: 3

Målklass: NS

Beskrivning
Kring torpstället Svenstorp står unga spridda ekar, fågelbärsträd, hagtorn, apel och oxel.
Skötsel
Någon skötsel har knappast förekommit sedan betet upphörde på 1980-talet men igenväxningen
går långsamt vad gäller vedväxter. Så småningom kommer nyponbuskarna att tätna och bör då
hållas tillbaka med röjning. Låt unga ekar utvecklas till solitärer. Håll öppet kring torpruinen och
jordkällaren. Införliva gärna området med betesfållan söder härom.
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Dellandskapen inom norra delen av Östra Vätterbranterna.
Västanå igår i två dellandskap, dels jätteträd dels ädellöv
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