
 
 

 

 
10245318 •     | 1   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2017-10-09    

  

  

 

LEKEBERGS KOMMUN 

 

FÖRDJUPAD GRÖNSTRUKTURPLAN HIDINGE-

LANNA 

      

 



 
 

 
2 | 10245318  •   

  



 
 

 

 
10245318 •     | 3   

 

 

FÖRDJUPAD 

GRÖNSTRUKTURPLAN HIDINGE-

LANNA 

 

Lekebergs Kommun 

 

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 

Box 8094 

700 08  Örebro 

Besök: Krontorpsgatan 1 

Tel: +46 10 7225000 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 

http://www.wspgroup.se 

KONTAKTPERSONER 

Mia Jameson 

Mail: mia.jameson@wsp.com 

Tel: +46 10 722 55 28 

 

Johan Bohlin 

Mail: johan.bohlin@wsp.com 

Tel: +46 10 722 58 23 

 

Line Holgerson 

Mail: line.holgerson@wsp.com 

Tel: +46 10 722 77 43 

 
  



 
 

 
4 | 10245318  •   

INNEHÅLL 

 

1 INLEDNING 7 

1.1 BAKGRUND 7 

1.2 SYFTE 7 

1.3 KOMMUNENS VISION 7 

1.4 KOMMUNENS GENERELLA RIKTLINJER FÖR GRÖNSTRUKTUR 8 

1.5 UPPDRAG 8 

1.6 AVGRÄNSNING 9 

1.7 DEFINITIONER 10 
1.7.1 Grönstruktur 10 

1.7.2 Ekosystemtjänster 10 

1.7.3 Ekologisk kompensation 10 

2 MÅL FÖR GRÖNSTRUKTUREN I HIDINGE-LANNA 11 

3 GRÖNSTRUKTURPLAN FÖR HIDINGE-LANNA 13 

3.1 NATURVÄRDEN 13 
3.1.1 Naturvärdesinventering 13 

3.1.2 Inventering av större vattensalamander och åkergroda 13 

3.1.3 Rödlistade och fridlysta arter 14 

3.2 BLÅ-GRÖNA VÄRDEN 16 

3.3 SOCIALA VÄRDEN 16 

3.4 KULTURELLA VÄRDEN 17 

3.5 FÖRESLAGNA GRÖNSTRUKTUROMRÅDEN 18 
3.5.1 Garphytteån och Lekeberga-Sälven-stråket – Område 1 21 

3.5.2 Lekeberga-Asklunda-Haga-stråket – Område 2 21 

3.5.3 Vretastråket – Område 3 22 

3.5.4 Kalkbrotts-Eriksbergs-stråket – Område 4 23 

3.5.5 Fornåker – Område 5 24 

3.5.6 Backa åker – Område 6 25 

3.5.7 Skrantås åker 26 

3.5.8 Större vattensalamander 26 

4 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
GRÖNSTRUKTURPLAN 27 

4.1 RIKSINTRESSEN 29 

4.2 SKYDDADE OMRÅDEN 31 
4.2.1 Generella skydd 31 

4.2.2 Särskilt skyddade områden 31 

4.3 KOMMUNALA PLANER 34 
4.3.1 Översiktsplan 34 

4.3.2 Fördjupad översiktsplan 34 

4.3.3 Kommunövergripande grönstrukturplan 35 



 
 

 

 
10245318 •     | 5   

4.3.4 Detaljplaner 36 

5 REFERENSER 39 

5.1 GIS-KARTOR OCH ERHÅLLEN GEODATA 39 

5.2 FOTON 39 
 

 

BILAGOR 

Bilaga 1: Naturinventering juni 2017 

Bilaga 2: Inventering av större vattensalamander 2017 

Bilaga 3: Rapportkartor A4 

 

 
  



 
 

 
6 | 10245318  •   

  



 
 

 

 
10245318 •     | 7   

1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Lekebergs kommun har sedan 2014 en grönstrukturplan som omfattar hela 

kommunen. Syftet med planen är att kartlägga de gröna värdena i 

kommunen genom en inventering och analys av grönområden inom valda 

delar av kommunen. Planen utgör ett planeringsunderlag för kommunens 

fysiska planering och är grund för fördjupade grönstrukturplaner för vissa 

utvalda områden. 

Inom området Lanna-Hidinge har en relativt omfattande exploatering skett 

under 2000-talet med utbyggnad av golfbana och nybyggnation av främst 

bostäder. Det finns ett stort intresse för fortsatt nybyggnation på flera olika 

platser inom området. Nobelbanan kommer, om den byggs, att dras igenom 

nordöstra delen av det aktuella området. Området ingår i riksintresset 

Latorpsplatån och ligger inom ett område som är utpekat som särskilt 

värdefullt för större vattensalamander. Kommunen ser behov av att 

identifiera de naturvärden som finns inom området och använda underlaget 

för avvägningar mellan olika intressen i planarbetet samt för att bevara och 

om möjligt utveckla områdets naturvärden parallellt med fortsatt exploatering.  

Lekebergs kommun har utsett större vattensalamander till ansvarsart och har 

tidigare utfört åtgärder inom det aktuella området för att gynna arten.  

Kommunens arbete med grönstrukturplaner är därutöver en åtgärd som 

bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen ”Ett rikt växt och djurliv”, 

”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Levande sjöar och 

vattendrag” samt de etappmål som fastställts för dessa rörande biologisk 

mångfald. Ett av dessa etappmål är att senast år 2018 ska betydelsen av 

biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och 

integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra 

beslut i samhället där så är relevant och skäligt. 

Arbetet med grönstrukturplaner kan också ses som en del i EUs 

biodiversitets-strategi ”No net loss” som innebär att nettoförlusten av 

biologisk mångfald ska ha avstannat väsentligt till år 2020 och helt upphört år 

2050. 

1.2 SYFTE 

Den fördjupade grönstrukturplanen ska utgöra underlag för kommunens 

avvägningar mellan olika intressen i kommande översikts- och 

detaljplanearbete. Grönstrukturplanen ska visa var inom utredningsområdet 

som det finns särskilda naturvärden och sociala värden, samt ange hur de 

kan bibehållas eller utvecklas. 

1.3 KOMMUNENS VISION    

Lekebergs kommun ska vara en trygg plats att bo och vistas i, präglas av 

nytänkande inom offentlig och privat verksamhet, marknadsföra närheten till 

natur- och friluftsliv, samt närheten till regionens nav med all dess service 

och möjligheter. Visionen antogs av kommunfullmäktige den 7 februari 2013. 
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1.4 KOMMUNENS GENERELLA RIKTLINJER FÖR 
GRÖNSTRUKTUR 

Lekebergs kommun är en landsbygdskommun med mycket grönstruktur och 

landsbygdsnära boendemiljöer. Detta ska ses som en stor kvalitet i 

kommunen och bör värnas för att även i framtiden kunna erbjuda 

innevånarna attraktiva och närliggande grönområden. 

Vid detaljplanering och i bygglovshantering ska följande riktlinjer beaktas: 

 I samband med planering av nya eller förtätning av befintliga 

bebyggelseområden ska behovet av gröna korridorer, värdefulla 

småbiotoper och grönområden beaktas för att gynna den biologiska 

mångfalden samt ge utrymme för närrekreation. 

 Vid planering av bostadsområden bör hänsyn tas till möjligheten att 

utöva fysisk aktivitet i närmiljön. 

 Möjligheter till odling bör regelbundet övervägas vid planläggning för 

ny bostadsbebyggelse. 

 Tätortsnära skog med upplevelsevärden bör bevaras. Detta gäller 

även tätortsnära skog som i framtiden bedöms kunna inneha 

upplevelsevärden. 

 Vid bebyggelseutveckling bör alltid hänsyn tas till landskapet som 

helhet, dess kulturmiljö, biologisk mångfald samt rekreation och 

upplevelsevärden. 

 Identifiera och värdera enskilda träd samt se vilka möjligheter som 

finns att bevara och skydda dessa. 

 Utgå från platsen och värdesätt befintlig vegetation som finns vid 

nybyggnation. Bibehåll träd om möjligt, dessa kan ge behaglig 

skugga och är karaktärsskapande till ett område. 

 Bygglov krävs för att ta ner ädellövträd med en diameter på över 50 

cm. 

1.5 UPPDRAG 

WSP har fått i uppdrag att upprätta en fördjupad grönstrukturplan för 

området Lanna-Hidinge i Lekebergs kommun. Uppdraget innebär att det 

aktuella området ska beskrivas med tanke på riksintressevärdena 

geovetenskap, odlingslandskap och ädellövskog. Naturvärden ska 

inventeras.  

Utifrån beskrivningen och inventering ska områdets grönstruktur kartläggas 

så att miljöer, strukturer och stråk kan bevaras i framtida planering. Planen 

ska omfatta både naturvärden och sociala värden som olika former av 

friluftsliv. I planen ska finnas en förteckning över rödlistade arter och 

signalarter som påträffats vid inventeringar och under tidigare inventeringar. 

En art som uppmärksammats särskilt är större vattensalamander. 
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Uppdraget har genomförts på följande sätt: 

 Inventering av större vattensalamander och åkergroda genom 

eDNA-metodik den 19 maj 2017. 

 Inventering av områdets naturvärden i fält den 28 juni – 4 juli 2017. 

 Sammanställning av underlag. 

 Upprättande av temakartor. 

 Sammanställning av fördjupad grönstrukturplan. 

Den plan som nu upprättats kan bli föremål för remissbehandling och kan 

därför senare ändras.   

I det arbete som nu utförts av WSP har Johan Bohlin, Line Holgerson, Meit 

Öberg och Mia Jameson deltagit.  

1.6 AVGRÄNSNING 

Den fördjupade grönstrukturplanen för Lanna-Hidinge omfattar ett område 

söder om gamla E18 med bl.a. golfbana, bebyggelseområden, 

jordbruksmark, skogsmark och vattenfyllda kalkbrott. 

 

Karta 1 Den fördjupande grönstrukturplanens geografiska avgränsning 
(heldragen blå linje) 
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1.7 DEFINITIONER 

1.7.1 Grönstruktur 

Med grönstruktur, eller grön infrastruktur, menas nätverk av livsmiljöer och 

spridningsvägar för växter och djur. Dessa livsmiljöer finns i skog, naturmark, 

jordbruksmark, tomtmark, vägrenar, betesmark osv. Grönstrukturen omfattar 

olika biologiska värden, förser oss med ekosystemtjänster och är viktig för 

upplevelser, fritidsaktiviteter och avkoppling.    

1.7.2 Ekosystemtjänster 

Tjänster och produkter från ekosystemen som på olika sätt gynnar 

människor direkt eller indirekt och som är förutsättningar för vårt liv. 

Ekosystemtjänsterna brukar delas upp i fyra olika kategorier: 

 Stödande ekosystemtjänster: Förutsättningar för att övriga 

ekosystemtjänster ska fungera som exempelvis fotosyntes, 

vattencykler, jordmånsbildning mm 

 Reglerande ekosystemtjänster: pollinering, rening av luft, rening 

av vatten, reglering av klimat, vattenreglering osv 

 Kulturella ekosystemtjänster: friluftsliv, hälsa, rekreation, turism 

osv 

 Försörjande ekosystemtjänster: dricksvatten, frukt, bär, spannmål, 

virke, bioenergi osv 

1.7.3 Ekologisk kompensation 

”Med ekologisk kompensation menas att den som kommer att skada 

naturmiljöer som utgör allmänna resurser, såsom arter, naturtyper, 

ekosystemfunktioner och upplevelsevärden, ska gottgöra detta genom att 

tillföra nya värden med ambitionen att det inte ska kvarstå någon nettoförlust. 

Ekologisk kompensation tillämpas först när all rimlig hänsyn vidtagits.” Ur 

SOU 2017:34. 

Kompensation sker genom att man tillför nya värden eller säkerställer 

befintliga värden som annars skulle gå förlorade. Exempel på 

kompensationsåtgärder är att ett borttaget uppvuxet träd ersätts med flera 

nyplanterade träd, att en borttagen stenmur ersätts med ett stenröse eller att 

en förlorad ekosystemtjänst kompenseras genom att gynna andra 

ekosystemtjänster. 
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2 MÅL FÖR GRÖNSTRUKTUREN I 
HIDINGE-LANNA 

Det övergripande målet med grönstrukturplanen är att ge kommunen 

kunskap om de naturvärden som finns i området och hur dessa kan bevaras 

och förstärkas, även vid fortsatt exploatering och utbyggnad av 

bostadsområden. Den fördjupade grönstrukturplanen ska då kunna utgöra 

underlag för kommunens avvägningar mellan olika intressen i kommande 

översikts- och detaljplanearbete.  

För att uppnå det övergripande målet föreslås följande mål med exempel på 

åtgärder:   

 Mål: Det ska finnas en sammanhängande grönstruktur inom 

detaljplanelagda områden som binds samman med omgivande 

landskap 

o I tillkommande detaljplaneområden ska finnas naturmark 

som anknyter till naturområden i angränsande planområden 

och/eller omgivande landskap 

o Bevara alla biotopskyddade småbiotoper 

o Nya småbiotoper som rösen, murar och holmar skapas i 

solbelysta lägen av nya detaljplaneområdens naturmarker 

 

 Mål: Det ska finnas förutsättningar för kontakt mellan områdets olika 

salamanderlokaler   

o Där det är möjligt i tillkommande planområden anläggs nya 

dammar som tillsammans med omgivande mark utformas för 

att gynna förekomst av större vattensalamander 

o En salamanderdamm bör ligga högst 300 meter från 

närmaste andra lämpliga damm 

o Inom några hundra meters radie från dammar med 

salamandrar bör finnas lämpliga miljöer för deras vistelse på 

land efter lekperioden 

o Dagvatten hanteras i öppna lösningar och där det är möjligt 

anläggs dagvattendammar som också kan utgöra attraktiva 

lokaler för större vattensalamander 

o Skogsområdet mellan Lanna badgruva och Mosshaga ska 

vara gynnsamt för spridning av större vattensalamander 

mellan dagbrott i öster och grävda dammar i väster 

 

 Mål: Riksintressevärdet ädellövskog ska gynnas 

o Föryngring med ädellövträd gynnas efter avverkning av 

barrskog.  

o Så långt möjligt sparas alla gamla ädellövträd inom framtida 

detaljplaneområden 

o Bevara skogsdungar med ädellövträd och solitära 

ädellövträd 

o Lämna döende och döda ädellövträd i skogen. Enligt 

Skogsstyrelsen kan även ask och alm lämnas 
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 Mål: Vägar och leder i området ska utgöra en social resurs och en 

resurs för biologisk mångfald 

o På vägkanter och kanter till cykel- och gångvägar i det 

öppna odlingslandskapet ska en hävdgynnad och artrik flora 

gynnas 

o Förekomsten av invasiva arter som blomsterlupin och 

kanadensiskt gullris ska motverkas och minska längs vägar i 

området 

o Cykel/gångstråk ska finnas mellan Lanna badgruva och de 

centrala delarna av utredningsområdet 

o Ridleder bör anläggas i lämpliga stråk genom området. Detta 

är viktigt för såväl friluftslivet som områdets biologiska 

mångfald.  

o Skyddade väganknutna biotoper som alléer och stenmurar 

bevaras, både för landskapets skönhetsvärden och för den 

biologiska mångfaldens skull 
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3 GRÖNSTRUKTURPLAN FÖR 
HIDINGE-LANNA 

I detta avsnitt presenteras den föreslagna grönstrukturplanen för Hidinge-

Lannaområdet.  

Grunderna för planen är följande: 

 Kommunens generella riktlinjer för grönstrukturplan 

 Mål för planen som redovisats i föregående avsnitt, avsnitt 2 

 Riksintressevärden, översiktsplan, detaljplaner, skyddade områden 

mm som redovisats i avsnitt 4 

 Värden som identifierats vid naturinventering och inventering av stor 

vattensalamander under 2017 

3.1 NATURVÄRDEN 

Den information om områdets naturvärden som har funnits sedan tidigare 

har kompletterats genom inventering av naturområden och provtagning av 

vatten för analys av förekomst av större vattensalamander. 

3.1.1 Naturvärdesinventering 

I området för den fördjupade grönstrukturplanen har en inventering av 

naturvärden genomförts under slutet av juni och början av juli 2017. I 

området förekommer höga naturvärden i huvudsak inom de områden som 

idag är avsatta som naturreservat eller biotopskydd. Därutöver finns ett stort 

antal intressanta områden av i första hand lövskog med begynnande 

naturvärden och stor potential att utveckla högre naturvärden. I hela 

utredningsområdet finns naturområden med mycket goda förutsättningar att 

öka naturvärdena hjälp av olika åtgärder.  

En rapport från inventeringen, med områdesbeskrivningar, artlista och 

naturvärdesklassning, redovisas i bilaga 1.  

3.1.2 Inventering av större vattensalamander och åkergroda 

För att undersöka förekomst av större vattensalamander och åkergroda i 

området har vattenprov tagits i fem dammar och analyserats med eDNA-

metoden. Metoden innebär att man analyserar förekomst av DNA 

(hudfragment o d) från undersökta arter i vattenproverna. Förekomst av 

större vattensalamander har påvisats i fyra av fem provtagna dammar, men 

däremot ingen förekomst av åkergroda. 

Provtagningar har inte utförts i samtliga kalkbrott östra delen av 

utredningsområdet. Orsaken är att det finns fisk i flera av de större brotten 

och att de två sydliga brotten (söder om Lannavägen) inte gick att nå vid 

provtagningen på grund av stängsel. Det bedöms dock som troligt att större 

vattensalamander förekommer i de två sydligare brotten eftersom det finns 

tidigare fynd från det ena brottet. 

I en av de provtagna dammarna var resultatet negativt vad gäller förekomst 

av större vattensalamander. Den aktuella dammen är relativt nyanlagd, men 
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utgör liksom övriga grävda dammar en potentiell biotop för större 

vattensalamander. 

Resultat från inventeringen redovisas i bilaga 2. 

3.1.3 Rödlistade och fridlysta arter 

Vid den naturvärdesinventering som genomförts har vissa rödlistade och 

fridlysta arter identifierats. Genom specialinventeringar av olika artgrupper 

går det säkert att hitta fler rödlistade arter än vad som identifierats vid den nu 

genomförda inventeringen. En reflektion om utredningsområdet är att det 

generellt finns få rapporter tillgängliga när det gäller rödlistade arter, och att 

strukturer som gynnar biologisk mångfald i skogs- och odlingslandskapet är 

fåtaliga eller saknas helt. Trots områdets rikedom på ädellövträd finns det till 

exempel  bara något enstaka gammalt och grovt ädellövträd med gott om 

håligheter, mulm och solbelyst fårad bark.  

I databasen Trädportalen, där grova träd av alla arter registreras efter 

inventering, finns inga rapporter från Lanna-Hidinge. Områdets skogsdungar 

är yngre och av typen igenväxningsmark efter upphörd betes- eller 

slåtterhävd. Det finns en del äldre ekar, askar och almar i landskapet, men 

bara någon enstaka ek som utvecklat nämnda kvaliteter. I stort sett alla äldre 

askar och almar är döda som en följd av sjukdom, men riktigt gamla och 

grova träden saknas likväl.  

De naturliga ängs- och betesmarkerna är några få och flera av dem har dålig 

hävd, med effekten att mer ovanliga och krävande arter inte längre finns kvar 

eller på utgång. Äldre skog saknas helt i området. 

Den relativt svaga förekomsten av rödlistade arter, och strukturer som är 

gynnsamma för deras förekomst, är väldigt viktig att beakta i det fortsatta 

arbetet med områdets grönstruktur och biologiska mångfald. Det gäller 

särskilt att värna de strukturer som finns idag och att på längre sikt stärka 

förekomsten av strukturer och element av värde för rödlistade arter. 

Tabell 1. Rödlistade och fridlysta arter som rapporterats till Artportalen en 
eller flera gånger från utredningsområdet under perioden 2010-2017. 

Art Status Fridlysning Livsmiljö 

DÄGGDJUR    

Hasselmus4  §§ 41,2 och 5 Lövskog, odlingslandskap 

    

FÅGLAR    

Vaktel NT3 § 4 Odlingslandskap 

Bivråk NT  Odlingslandskap (med 
skogsdungar) 

Kornknarr NT  Odlingslandskapet 

Tornseglare VU  Bebyggelse 

Kungsfiskare VU  Vattendrag med strandbrinkar 

Gröngöling NT  Lövskog 

Spillkråka NT  Löv- och barrskog 

Mindre hackspett NT  Lövskog 

Sånglärka NT  Odlingslandskapet 

Hussvala NT  Bebyggelse 

Svart rödstjärt NT  Bebyggelse 

Nötkråka NT  Löv- och barrskog 

Stare VU  Odlingslandskapet 

Rosenfink VU  Odlingslandskap 

Gulsparv VU  Odlingslandskap 
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Art Status Fridlysning Livsmiljö 

SVAMPAR    

Blekticka NT  Lövskog, odlingslandskap 
(gamla ekar) 

    

KÄRLVÄXTER    

Ask EN  Lövskog, odlingslandskap 

Skogsalm CR  Lövskog, odlingslandskap 

Klasefibbla NT  Odlingslandskap 

Sommarfibbla NT  Odlingslandskap 

Gullviva  §§ 4 och 5 Odlingslandskap, 
lövskogsdungar 

Blåsippa  § 9 Lövskogsdungar 

Tvåblad  § 8 Lövskog 

Jungfru Marie nycklar  § 8 Lövskog, odlingslandskap 

    

GROD- OCH 
KRÄLDJUR 

   

Åkergroda  § 4  

Vanlig groda  § 6  

Mindre 
vattensalamander 

 § 6  

Större 
vattensalamander 

 § 4  

Snok  § 6  

Huggorm  § 6  
1alla paragrafer hänvisar till artskyddsförordningen 
2alla vilda fåglar och vissa djurarter är fridlysta enligt 4 § i artskyddsförordningen  
3Status enligt rödlistan 2015: NT = nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad och CR = akut 

hotad 
4Hasselmus är inte rapporterad från utredningsområdet, men arten hittades alldeles norr om 

Hidinge-Lanna när inventering för nya E18 gjordes. Arten bör rimligen finnas även här eftersom 

lämpliga miljöer finns. 
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3.2 BLÅ-GRÖNA VÄRDEN 

Utifrån tidigare kända naturvärden och nyligen genomförda inventeringar, har 

ett antal olika värdeområden som utgör blåa (vattenmiljöer) och gröna 

(naturmiljöer) strukturer i naturmiljön kunnat identifieras. De värden som 

identifierats redovisas i kartbilden nedan. I kartbilden redovisas också 

fastställda detaljplaner med grönområden, se också avsnitt 4. 

 

Karta 2 Värden knutna till natur- och vattenmiljöer inom utredningsområdet  

3.3 SOCIALA VÄRDEN 

Enligt grönstrukturplanen för Lekebergs kommun ska kommunen i det 

fortsatta arbetet med grönstruktur beakta behovet av sträckningar för 

gångstråk eller ridleder. I kartbilden nedan sammanfattas de sociala värden 

som identifierats inom utredningsområdet.  
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Karta 3 Sociala värden och funktioner inom utredningsområdet 

Golfbanan (Lannalodge golfresort)  samt badplatsen vid de gamla 

kalkgruvorna i nordöst utgör viktiga sociala knytpunkter för såväl boende 

som inresande. I dagsläget finns gång- och cykelstråk som knyter ihop 

tätorten med naturområden i öster. Lanna Badgruva är en kommunal 

badplats i ett kalkbrott. Kiosk finns öppen sommartid. Tillgång till faciliteter 

och parkering. 

Skolområdet, beläget i mitten på kartbilden, utgör en viktig knytpunkt för 

barn- och ungdomar med fotbollsplaner, idrottshall och skolskog. Därutöver 

finns en förskola. Dessa platser visas som samhällsfunktioner i kartbilden.  

Strax norr om Lanna finns en ridanläggning och flera områden är utpekade 

för hästverksamhet i den fördjupade översiktsplanen för VINNA-området. 

Området kring Garphytteån och Lekeberga-Sälven naturreservat utgör 

viktiga rekreationsområden. 

3.4 KULTURELLA VÄRDEN 

Bygden runt Hidinge och Lanna har en lång kulturhistoria som sträcker sig 

bakåt i tiden ända till stenåldern. Detta avspeglas i en stor mängd 

kulturlämningar av olika typ och från olika epoker som påträffats inom 

utredningsområdet. Det innebär också att människan haft en påverkan på 

landskapet under flera tusen år. 
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Karta 4 Kulturella värden (fornminnen) inom utredningsområdet 

3.5 FÖRESLAGNA GRÖNSTRUKTUROMRÅDEN 

Nedan redovisas de områden som föreslås som grönstrukturområden för att 

främja sociala, kulturella och biologiska värden för en hållbar utveckling av 

Hidinge-Lannaområdet. 

För att uppnå målen med grönstrukturplanen inom de olika 

grönstrukturområdena, och därmed skapa möjligheter för fortsatt 

exploatering och utveckling av området utan att riksintresset skadas, har 

flera åtgärder för respektive området föreslagits i följande avsnitt. 
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Karta 5a Inom de sammanhängande grönstrukturområden bör utveckling ske med hänsyn till den biologiska mångfalden, sociala, kulturella  
värden samt skapa förutsättningar  för spridning av arter genom grönstruktur 
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Karta 5b Möjliga spridningsvägar för större vattensalamander inom utredningsområdet. Vissa åtgärder kan komma att krävas för att förbättra och  
underlätta spridningen mellan befintliga dammar  
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3.5.1 Garphytteån och Lekeberga-Sälven-stråket – Område 1 

Värden 

I väster är Garphytteån en viktig blågrön struktur med lövskogsridåer, stora 

ytor kärrvegetation längs stränderna och anslutande naturmiljölokaler med 

höga naturvärden. Större vattensalamander finns i dammarna i hörnet av 

golfbanan (nära gamla E18) samt i en damm i naturreservatet Lekeberga-

Sälven. I reservatet finns stigar och grillplatser för rekreation och 

utomhusvistelse. 

 

Figur 1 Garphytteån 

Föreslagna åtgärder 

 Bevara trädridån utmed Garphytteån och rensa inte bort döda träd 

där 

 Bevara träd som står på slänterna intill golfbanedammarna i 

nordväst 

 Om görligt kan gärna några lövträdsstockar placeras ut i slänterna 

 Om föreskrifterna för naturreservatet tillåter bör sly röjas runt 

salamanderdammen i Lekeberga-Sälven. Lövträd som faller i 

betesmarken kan gärna flyttas till dammens närhet till gagn för 

salamandrar. 

3.5.2 Lekeberga-Asklunda-Haga-stråket – Område 2 

Värden  

I området finns flera större dungar lövskog av olika typ; både gallrade yngre 

skogar och variationsrika lövskogspartier på igenväxande kulturmark. Nära 

Asklunda har större vattensalamander hittats i en damm som omges av för 

salamandrarna gynnsam lövskogsmiljö. Området har stor betydelse för flora 

och fauna i Lanna-Hidinge som helhet eftersom det är öster om Asklunda 

som de största ytorna med lövskog finns. Det här är också en viktig lokal för 
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kontakt mellan Garphytteån i väster, grönområden vid Haga-Högalid i öster  

och Vreta i norr.  

Alldeles intill Lannavägen i Hidinge fortsätter naturreservatet Lekeberga-

Sälven österut som en betad sidoravin med äldre lövträd och tät yngre 

lövskog. Det här är ett värdefullt parti naturmark bland annat som korridor för 

spridning. 

 

Figur 2 Dammen med större vattensalamander i lövskogen vid Asklunda. 

Föreslagna åtgärder 

 Bör knytas ihop med område 4 genom föryngring av lövblandad skog 

på de nyligen kalavverkade ytorna utmed vägen mot Fjugesta 

 Döende och döda askar och almar kan med fördel lämnas i skogen 

till gagn för flora och fauna 

3.5.3 Vretastråket – Område 3 

Värden  

Från det centrala Vreta-området rinner en liten bäck /dike ned mot 

Garphytteån. Vattendraget med sin ridå av träd och/eller buskar är en viktig 

ledlinje som är gynnsam för rörelser av både blåa och gröna värden mellan 

Vreta och Garphytteån. Vretastråket är en viktig länk mellan omgivande 

landskap och Lannas nya centrala bebyggelse. För att fungera bra som 

ledlinje eller korridor för faunan är det av stor betydelse att Vretastråkets 

olika delar inte blir för smala eller alltför ”genomskinliga”.   
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Figur 3 Lite större ek och hasselbuketter i Vretalundsskogen 

De centrala delarna av Lanna utgörs av detaljplanelagda markområden. I 

detaljplanerna har mark för naturområden avsatts och delar utgör också 

skötselområde för större vattensalamander. De centrala park- och 

grönområden är viktiga att bevara både ur ett socialt perspektiv och ur ett 

ekosystemperspektiv. 

Föreslagna åtgärder 

 Bibehåll och utveckla skogsdungar nära de nygrävda dammarna 

strax norr om Vretalundsskogen 

 Bibehåll gärna buskar och träd längs bäcken/diket som rinner ned 

mot Garphytteån 

 Större, sammanhängande naturområde avsatt som naturmark i 

detaljplan vilket skapar bättre förutsättningar för vattensalamander 

och grodor 

 Reservatsbildning förväntas ge positiva effekter för utveckling av 

sociala och grön-blå värden i området 

3.5.4 Kalkbrotts-Eriksbergs-stråket – Område 4 

Värden 

Östra delen av planområdet domineras helt av de gamla kalkbrotten med 

omgivande ädellövrika lövskogar. Det här är viktiga strukturer för både blå 

och gröna värden. Kalkbrotten är en viktig blå struktur med förekomst av t ex 

större vattensalamander och andra groddjur. De omgivande lövskogarna, 

som är förhållandevis stora, är goda miljöer för groddjurens mer 

landbaserade period. De är även viktiga för fåglar och däggdjur eftersom det 

här finns platser med liten störning av människor. I skogspartierna finns både 

gång- och cykelleder som används flitigt av Lannabor. Området är ett viktigt 

rekreationsområde. 

Vid utveckling av Eriksbergsområdet bör lövträd främjas. Ett 

sammanhängande stråk med lövskog mellan kalkbrottsdammarna och 
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golfbanedammen vid Mosshaga bör utvecklas för att underlätta för 

vattensalamandrarnas etablering i denna. 

Småbiotoper som alléer och stenrösen kan förslagsvis anläggas i skogsbryn 

eller vid anläggning av nya och befintliga vägar längs Lanna Hills.  

 

Figur 4 Badbrygga och krans av lövskog vid den största kalkbrottsdammen 

Föreslagna åtgärder 

 Vid utveckling av Eriksbergsområdet bör lövträd främjas till förmån 

för mörka granplanteringar 

 Småbiotoper som alléer, stenmurar och stenrösen kan anläggas vid 

vägar eller skogsbryn 

 Den nya skog som anläggs mellan Mosshaga och kalkbrotten bör ha 

stort lövsinslag för att knyta ihop områdets olika delar 

 Länka samman området vid Lanna lodge med cykel- och gångleder 

runt kalkbrotten genom cykel- och gångled i skogen öster om 

Mosshaga. Kan kombineras med lövrikt skogsstråk 

3.5.5 Fornåker – Område 5 

Värden 

Det här är ett oexploaterat grönområde som om möjligt bör bevaras både i 

egenskap av lagskyddad fornlämning och som centralt beläget grönområde. 

Fornlämningen är en fossil åker med röjningsrösen som också kan vara en 

viktig biotop insekter samt grod- och kräldjur. Lämningarna är idag mycket 

svåra att se eftersom området har en lövskog med mycket tät och nästan 

ogenomtränglig buskvegetation. Tillsammans med Vretastråket är det här en 

centralt belägen enhet som är viktig för både flora och fauna i de centrala 

delarna av Lannaområdet. Med tanke på områdets läge kan det vara svårt 

att knyta ihop det med cykel- eller gångvägar i Lannaområdet, men den 

grönska och fågelsång som finns här bidrar till trivsel för de som bor och 

vistas i de centrala delarna av Lanna.  
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Figur 5 Den täta buskvegetationen på fornåkern 

Föreslagna åtgärder 

 Öppna upp området gradvis genom att röja sly och gynna tillväxt hos 

en del lövträd som på sikt kan ge området tydligare karaktär. Ge akt 

på fornlämningar vid åtgärder, men framhäv gärna deras existens 

som en påminnelse om Lannas forntidshistoria. 

3.5.6 Backa åker – Område 6 

Värden  

Ett område som delvis är naturområde i detaljplan, kulturlämning av typ 

bevakningsobjekt1, delvis betesmark som identifierats i Jordbruksverkets 

ängs- och betesmarkinventering.  

Området utgörs idag av igenväxande betesmark där det fortfarande finns 

relativt gott om hävdgynnade arter kvar som bockfot, brudbröd, rödklint, 

rödkämpar, gullviva, darrgräs och svinrot. 

Området är en viktig lokal för att bevara hävdgynnade växter i 

odlingslandskapet och bör hävdas regelbunden. (område 21 i NVI). 

Ur grönstruktursynpunkt ligger området lite isolerat utan direkt kontakt med 

andra, större ytor av naturmiljö. 

Föreslagna åtgärder 

 Bibehåll och utöka hävden 

 Kan genom mindre grönstråk länkas ihop med Skrantås åker 

                                                   
1 Hidinge 11:1 och 11:2 har fått den antikvariska bedömning ”bevakningsobjekt”. Objekten bör 

utredas vidare för slutlig bedömning. 
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3.5.7 Skrantås åker 

Värden 

Den här ytan ligger inom planområde för Hidinge-Lanna 1:89. Området har 

tidigare identifierats i Jordbruksverkets ängs- och betesmarkinventering och 

är idag en svagt hävdad betesmark på torrare mark med god förekomst av 

hävdgynnade arter som brudbröd, gråfibbla, rödkämpar, svartkämpar, 

bockrot och gullviva. 

Fortsatt och ökat betestryck är viktigt för bevarande och fortsatt positiv 

utveckling av områdets naturvärden. 

Föreslagna åtgärder 

 Bibehåll och utöka hävden 

 Utveckla detaljplanelagda grönområden genom att skapa 

småbiotoper för spridning av arter mot Vreta och Asklunda 

3.5.8 Större vattensalamander 

Värden  

Större vattensalamander är en av Lekebergs kommuns tre ansvarsarter. 

Hänsyn till arten har tagits genom att kommunen bevarat och tillskapat 

dammar samt i senare detaljplaner lagt passager med naturmark i 

detaljplaner för att tillgodose vattensalamandrarnas landhabitat. Ett särskilt 

skötselområde för större vattensalamander har inträttats i detaljplanen för 

Vreta 2:11. 

Föreslagna åtgärder 

 I närheten av salamandrarnas lekdammar, inom en radie av 10-100 

meter, säkerställs lämpliga landbiotoper i form av lövdominerade 

träddungar/skog med murkna trädstammar och stubbar där det råder 

skuggiga och fuktiga förhållanden. 

 För att få en spridning av salamandrar mellan konstaterade lokaler 

kan ytterligare lekdammar behöva anläggas med en storlek av minst 

10 m diameter och 0,5 m vattendjup. Dammarna måste innehålla 

vattenvegetation där honan kan fästa äggen. Avståndet mellan 

dammarna bör sannolikt inte överstiga 300 m. 
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4 GRUNDLÄGGANDE 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
GRÖNSTRUKTURPLAN 

Området för den fördjupade grönstrukturen ligger i södra delen av den så 

kallade Latorpsplatån - Närkes enda platåberg. Här ligger sedimentära 

bergarter från kambrium-ordovicium lagrade ovanpå urberget. Överst finns 

kalksten som ger en tydlig positiv effekt på växtlighetens artrikedom och 

frodighet.  

Latorpsplatån reser sig drygt 50 meter över omgivande landskap, och de 

centrala delarna av planområdet Hidinge-Lanna ligger uppe på själva platån. 

Höjdskillnaden mot omgivningen märks tydligt i framförallt västra och södra 

delen av planområdet där de öppna odlingsmarkerna sluttar kraftigt ned mot 

den omgivande slätten. Uppe på själva platån är höjdskillnaderna små med 

ett svagt kuperat och mjukt landskap. 

 

Figur 6 Utsikt över öppna fält från Asklunda ned mot Garphytteån 

En titt på häradsekonomiska kartan från 1867 visar att Lannaområdet på den 

tiden var ett småskaligt jordbrukslandskap med gott om små och flikiga 

åkertegar, en del ängs- och betesmarker samt väldigt gott om lövträd uppe 

på platån. På de 150 år som gått sedan dess har hävden på de flesta av 

ängs- och betesmarkerna upphört, många åkertegar lagts igen eller 

planterats med gran, och ganska stora delar av det gamla odlingslandskapet 

har tagits i anspråk för byggnation. I och med det har känslan av småskaligt 

jordbrukslandskap till stor del gått förlorad.  
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Figur 7 Utdrag från Häradsekonomiska kartan (Knista) från 1867. 
©Lantmäteriet 

Det nutida Lanna domineras av golfbana, golfanläggning och nybyggda 

villaområden. Många av de gamla ängs- och betesmarkerna har vuxit igen till 

lövskog med inslag av ädellövträd som ek, ask och alm, och av den 

hävdgynnade floran finns små rester kvar i några betesmarker och någon 

dikesren. Här dröjer sig hävdgynnade arter som brudbröd, rödkämpar, 

klasefibbla, sommar fibbla och darrgräs kvar i tynande populationer. De lite 

större åkermarkerna på platåns sluttning ned mot Svartån och Garphytteån i 

söder och väster brukas fortfarande som åker. 

Naturvärdesmässigt är planområdets högsta värden knutna till förekomsten 

av lövskog och ädla lövträd. Här finns förhållandevis gott om lövträdsdungar 

med ek, ask och alm och frodig buskvegetation. Vad som området saknar är 

dels riktigt gamla och grova lövträd med gott om håligheter, och dels död 

lövträdsved. Förekomsten av rödlistade och hotade arter är begränsad i 

området just på grund av att många av de strukturer och kvaliteter som utgör 

deras livsmiljö saknas.  
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I nordöstra delen av området, runt de gamla kalkbrotten, finns höga sociala 

värden med ett väl utbyggt nät av promenadstigar, MTB-leder och 

badplatser. Med undantag av golfbanan mitt i Lanna har övriga partier av 

planområdets mer bebyggda delar än så länge begränsat med strukturer för 

att gynna och underlätta friluftsliv och sociala värden.  

4.1 RIKSINTRESSEN 

Hidinge-Lanna-området utgör den sydligaste delen av riksintresset 

”Latorpsplatån”, som är riksintresse för naturvård enligt bestämmelser i 3 kap 

6 § miljöbalken. Detta innebär att riksintressevärdena så långt som möjligt 

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Enligt 

Länsstyrelsens beskrivning av riksintresset är riksintressevärdena 

geovetenskap, odlingslandskap och ädellövskog.  

Förutsättningarna för bevarande av riksintressevärdena är enligt 

länsstyrelsen följande: 

”Återstående ädellövbestånd måste skyddas från omföring till barrskog och 

markexploatering för bebyggelse. Fortsatt jordbruk med åkerbruk, 

naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering 

av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden kan påverkas 

negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, skogsplantering på 

jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, 

bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.” 

 

Figur 8 Utredningsområdet och riksintressen för Naturvård i 
Kilsbergsområdet. 
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Den del av riksintresset som omfattas av denna grönstrukturplan har i första 

hand värden knutna till områdets berggrund, odlingslandskap och skogar 

med ädellövträd. 

Precis som i övriga delar av landet där det funnits ett mer småskaligt 

jordbruk har odlingslandskapet runt Lanna förändrats kraftigt de senaste 150 

åren; hävden har upphört på nästan alla ängs- och betesmarker, mindre 

åkrar har planterats igen med gran eller vuxit igen på egen hand och på 

delar av den gamla åkermarken finns numera bostäder eller golfbana. De 

centrala delarna av området, som förr var småskalig odlingsmark, är idag 

starkt förändrade med ett mer igenvuxet intryck där lövskogsdungar, yngre 

granskogar, en golfbana och bostadsområden varvas med en del öppna 

åkermarker som används som betesmark eller vall. Området runt Lanna kan 

i det närmaste beskrivas som landsbygd i övergång till tätort eller 

stadsliknande bebyggelse. Områdets värde som odlingslandskap med ängs- 

och betesmarker är starkt försämrat, och på väg att försvinna helt. Större 

arealer öppna fält finns i utkanten av planområdet. I söder och väster sluttar 

Latorpsplatån ned mot Svartån och Garphytteån. 

Enligt den häradsekonomiska kartan från 1867 fanns det gott om lövträd på 

Lannas ängs- och betesmarker för 150 år sedan (Figur 7). Man kan inte 

säkert veta, men det finns goda skäl att anta att det precis som nu var gott 

om ek, ask, alm och lönn. Idag är de hävdade markerna nästan borta men 

många av dem har genom igenväxning övergått till lövskogsdungar med gott 

om ädellövträd och ett tätt buskskikt. Den typen av lövskogsdungar är en 

viktig karaktär i området och av stor betydelse för både naturvärden och 

sociala värden. 

 

Figur 9 För Lannaområdet karaktäristisk lövskogsdunge med frodigt 
buskskikt och lundartad flora. 
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I några små kvarvarande ytor med betesmark finns fortfarande lite äldre 

lövträd som står öppet, till gagn för landskapsbild, flora och fauna. Trots att 

här funnits lövträd i odlingsmarkerna under lång tid visar området av någon 

anledning en påfallande frånvaro av riktigt gamla och grova lövträd med gott 

om håligheter; den typ av träd som har extra stort värde för flora och fauna. 

Bristen på gamla lövträd avspeglas i de få fynden av rödlistade arter i 

området. 

I områdets ytterkanter finns två Natura 2000-områden; Svartkärr i öster och 

Lekeberga-Sälven i väster. Båda dessa områden är skyddade som 

naturreservat och utgör även riksintressen enligt 4 kap 8 § miljöbalken.   

4.2 SKYDDADE OMRÅDEN 

4.2.1 Generella skydd 

Vissa typer av områden är generellt skyddade enligt miljöbalkens 

bestämmelse, nämligen strandnära områden på land och i vatten samt vissa 

biotoper i odlingslandskapet. 

Strandskydd, som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, omfattar land och vattenområdet intill 

100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenavstånd. 

Strandskyddsbestämmelser gäller vid Garphytteån. 

Följande biotoper skyddade enligt miljöbalkens biotopskyddsbestämmelser: 

 Allé (vuxna 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 

 Källa med omgivande våtmark 

 Odlingsröse i jordbruksmark (upplagd ansamling av stenar med ursprung i 

jordbruksdriften 

 Småvatten eller våtmark i jordbruksmark (kärr, gölar, vätar, 

översilningsmarker, kallkällor, öppna diken, dammar och högst två meter 

breda naturliga bäckfåror) 

 Stenmurar i jordbruksmark  

 Åkerholme (areal högst 0,5 ha som omges av åkermark eller kultiverad 

betesmark) 

 Gång- och cykelstråk för hållbara transporter till Lanna Badgruva och 

kollektivtrafik 

Inom området för den fördjupade grönstrukturplanen finns ett mindre antal 

stenmurar, odlingsrösen och alléer kvar i det öppna odlingslandskapet, men 

merparten av de odlingsrösen och stenmurar som en gång fanns ligger 

numera i skog och omfattas därmed inte av det generella biotopskyddet. 

4.2.2 Särskilt skyddade områden 

Nedan beskrivs de områden inom utbredningsområdet som är skyddade 

enligt lag eller har pekats ut som viktiga områden för bevarandet för den 

biologiska mångfalden. De skyddade området framgår av kartbilden nedan. 
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Karta 6 Skyddade områden samt områden med särskilda värden 
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Naturreservat  
 

 Vretalundaskogen 
Enligt förslag till bildande av naturreservatet (dnr 2015-390) är syftet med 

reservatsbildningen att vårda och vevara värdefill lövskog rik på ädellöv samt 

säkerställa närnatur med höga naturvärden i anslutning till Hidinge skola. 

 

Figur 10 Vretalundsskogen – en lövskog med höga sociala värden 

 Lekeberga-Sälven 

Enligt beslut 1974-04-26 om bildande av naturreservat syftet med reservatet 

att skydda och bevara området landformer och geologi, samt genom 

lämpliga åtgärder återskapa ett öppet, betespräglat landskap.  

Reservatet utgör idag möjligheter för besökande att uppleva området 

naturvärden. I reservatet finns grillplatser och utmärkta stigar samt faciliteter 

och parkering. 

Lekeberga-Sälven utgör också Natura 2000-område enligt art- och 

habitatdirektivet (SE0240110) för dess intressanta geologiska formationer 

samt flora och fauna kopplat till betesmarker och vattendrag. 

Biotopskydd och nyckelbiotoper  

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden med höga 

naturvärden som skyddas enligt miljöbalkens biotopsskyddsbestämmelser 

beskrivit ovan. 

Nyckelbiotop avses en från naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärd miljö 

(biotop) där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. De har en 

nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. 

 Strand- och svämskog 

I västra området vid Garphytteån, finns ett område som både är klassat som 

nyckelbiotop och är skyddad som biotopskyddsområde (se Figur 11). 
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 Ädellövnaturskog 

I östra området utgör en del av lövskogsområde vid kalkbrotten i nordöstra 

delen av området nyckelbiotop utan något långsiktigt skydd. Området har ett 

stort inslag av ädellövträd och gott om död ved. 

 

Figur 11 Biotopskyddad ravin med lövskog vid Garphytteån 

4.3 KOMMUNALA PLANER 

4.3.1 Översiktsplan 

Lekebergs kommuns översiktsplan antogs 11 juni 2014.  I översiktsplanen 

finns några specifika ställningstaganden som rör Hidinge-Lanna-området: 

Riksintresset Latorpsplatån ska beaktas vid fysisk planering, bygglovsgivning 

och annat tillståndsförfarande. Vidare exploatering av Lanna ska bygga på 

den fördjupade översiktsplanen för området. Utvecklingen i Lanna-

Hidingeområdet ska ske på ett sätt så att de värden som riksintresset för 

naturvård vill värna stärks samtidigt som den fördjupade översiktsplanen för 

Vintrosa-Lanna följs. 

4.3.2 Fördjupad översiktsplan 

Tillsammans med Örebro kommun har Lekebergs kommun utarbetat en 

fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna, planen är antagen av 

kommunfullmäktiga i Lekeberg 13 juni 2012. 

Den fördjupade översiktsplanen är utformad så att all exploatering av 

området ska göras så att inte de värden som ligger till grund för riksintresset 

skadas påtagligt. 
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4.3.3 Kommunövergripande grönstrukturplan 

Lekebergs kommun antog en kommunövergripande grönstrukturplan hösten 

2014. I arbetet med att ta fram planen har sju områden i Hidinge-Lanna 

beskrivits närmare. 

 

Figur 12 Områden inom Hidinge-Lanna-området som ingår i kommunens 
övergripande grönstrukturplan 

I planen anger kommunen ställningstaganden och förslag på utveckling för 

dessa områden: 

Område 1 – Vreta 

Lövskogsområde med rik flora söder om Lanna golfbana. Området kan 

utvecklas som närnaturområde men innehar inte omistliga värden. Området 

föreslås utvecklas med fokus på sociala värden genom tillskapandet av ett 

fåtal stigar alternativt en slinga genom röjning av undervegetation.  

Område 2 – Öster om golfbanan 

Avverkat område med grusväg i nord-sydlig riktning. Här finns inte några 

stora naturvärden utöver en stenmur. Grusvägen som passerar området bör 

värnas som länk österut mot Lanna badgruva och området utvecklas med 

fokus på sociala värden.  

Sedan upprättandet av den övergripande grönstrukturplanen har område 2 

detaljplanelagts för byggande av bostäder.  

Område 3 – Lanna badgruva 

Vattenfyllt kalkbrott med omgivande skog. Höga biologiska värden särskilt 

norr om brottet. Stora sociala värden och även kulturella värden. Värdefullt 

för Lekebergs kommun. Det föreslås att området utvecklas med fokus på de 

sociala värdena samtidigt som de biologiska värdena värnas.  

Område 4 – Vretalundsskogen 
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Lövskogsområde med äldre träd och nät av stigar. Mycket höga biologiska 

värden med stora lövträd och rik flora. Området har stora sociala värden 

både för skolan intill och för boende. Det föreslås att området utvecklas med 

fokus på befintliga biologiska och sociala värden. Arbete pågår med att ge 

Vretalundsskogen ett långsiktigt skydd som naturreservat genom beslut av 

kommunen.  

Område 5 – invid Garphytteån 

Jordbruksmark, delvis i träda, intill Garphytteån. Området har vissa 

biologiska värden vid Garphytteån och exploatering föreslås i enlighet med 

gällande översiktsplan, samtidigt som allmänhetens tillgänglighet till ån 

säkerställs.  

Delar av område 5 omfattas för närvarande av pågående detaljplanearbete. 

Planområdet omfattar inte nyckelbiotopen och vissa naturvårdshänsyn anges 

i utkast till planen.   

Område 6 norr och söder om gamla E18 

Granskog med inslag av lövträd med stigar. Området har enbart små 

biologiska och sociala värden och bör kunna exploateras. 

Område 7 – Kalkstensvägen 

Området, som är detaljplanelagt som park, är en tidigare åkerholme nu 

omgiven av bostäder. Här finns äldre oxel och körsbärsträd. Området 

föreslås bevaras i sin helhet, undervegetation röjs.  

4.3.4 Detaljplaner 
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Inom området finns flera fastställda detaljplaner och arbete pågår med 

ytterligare ett antal. 

Fastställd detaljplan Laga kraft Detaljplanens syfte 

Del av Vreta 2:11, Lanna 2013-03-07 Möjliggör för bostäder 

Sälven 1:35 2017-07-08 Möjliggör för bostäder. Ändring av 

detaljplan. Detaljplan vann laga kraft 

2008-02-27 

Sälven 1:31, Skrantåsen 2010-10-26 Möjliggör enbostadshus och förskola 

samt seniorboende  

Vreta 1:38 m.fl. 2012-12-22 Möjliggör idrottshall med 

angöringsplatser för bussar och 

parkeringsplatser samt anslutning till 

Hidingevägen 

Vreta 2:11 del av Golfbana 

(Lanna Valley) 

2015-06-02 Möjliggöra för bostadsområde samt 

verksamhetsområde med centrum, 

handel och kontor 

Vreta 3:13 m.fl. 1964-01-17 Möjliggör fritidsstugeområde 

Del av Lanna Hills Hidinge-

Lanna 4:62 

2015-06-02 Möjliggör för bostäder 

Hidinge-Lanna 4:62 m fl 

del av golfbanan (Lanna 

Hills) 

2012-10-22 Möjliggör för bostäder 

Golfbana vid Lanna, 

Hidinge 

2001-03-15 Områdesbestämmelser. Golfbana 

med nio hål 

Hidinge-Lanna 4:14 m.fl. 2002-05-02 Möjliggör bostäder genom förtätning 

och komplettering 

Stadsplan 3:28 Lanna 1978-10-10 Möjliggör bostäder 

Hidinge-Lanna 4:64 m.fl. 1990-02-14 Möjliggör daghem, bostäder och 

äldrebostäder 

Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. 2011-10-19 Planändring. Möjliggör bostäder. 

Detaljplan vann laga kraft 2006-01-

02 

Hidinge-Lanna 2:8 m.fl. 2006-01-02 Planändring (också 2001). 

Detaljplan vann laga kraft 1999. 

Bebyggt med fristående 

enfamiljshus. 

 

Planområde Planskede Kommentar 

Sälven 1:41 och 1:39 Bearbetning 

inför 

antagande  

Möjliggöra attraktiva bostäder i ett 

naturnära läge intill Garphytteån. 

Har anpassats efter den 

nyckelbiotop som finns i närheten. 

35 meter trädlängds avstånd 

föreligger mellan byggrätt för bostad 

och gränsen för nyckelbiotopen.  
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Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. Samråd Planen ska möjliggöra en ny väg 

och bostadsbebyggelse på del av 

åkermarken.  

Del av Vreta 2:11 Samråd Planen ska möjliggöra nya bostäder 

i direkt anslutning till befintliga 

bostäder vid Lanna Hills (Hidinge-

Lanna 4:62 mfl)  
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5.1 GIS-KARTOR OCH ERHÅLLEN GEODATA 

Om inget annat framgår har samtliga kartunderlag tagits fram av WSP. 

Likaså har Inventerade värden (ytor, linjer och punktskikt) samt Detaljplaner 

och detaljplanelagda naturområden har digitaliserades av WSP. 

Bakgrundskartor till samtliga rapportkartor utgörs av Lantmäteriets 

topografiska karta samt ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst (VMS). 

Kartorna har framställts i koordinatsystemet SWEREF99 TM. 

Naturreservat och andra skyddade områden har erhållits från Länsstyrelsens 

geodatakatalog samt den nationella geodataportalen i shape-format. 

Forminnen har hämtats från Riksantikvariämbetets 

Fornminnesinformationssystem (FMIS). 

 

5.2 FOTON 

Fotograf: Johan Bohlin 
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  Bilaga 1 

  2017-08-31 

 

NATURINVENTERING 

Bakgrund och inledning 

Som en del av den fördjupade grönstrukturplanen har WSP genomfört en naturinventering av planområdet. Arbetet har 
utförts av biolog Johan Bohlin. Syftet med naturinventeringen var dels att enligt SIS-standardmetodik för 
naturvärdesinventering identifiera och avgränsa de geografiska områden som är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald, och dels de övriga områden av olika naturtyp som kan vara värdefulla element i en grönstrukturplan (som t 
ex korridor eller stepping stone) även om de idag inte hyser naturvärden som innebär att de kvalificerar för en 
naturvärdesklassning. Av den anledningen finns både naturvärdesklassade områden och områden utan klassning med i 
redovisningen. 

Naturen i Lanna-Hidingeområdet har en stark påverkan av mänskliga aktiviteter. Många oklassade naturområden är 
därför olika typ av igenväxningsmark eller mark i övergångsskeden, med svårbedömt naturvärde. Fler områden är på 
gränsen till naturvärdesklass 4, men för att undvika ”överklassning” har de av försiktighetsskäl lämnats utan klass.  

 

Figur 1. Karta över ytobjekt i Lanna-Hidingeområdet 
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Ytobjekt 

 

 

Område 1 Trädklädd betesmark i ravin 

Naturvärdesklass 1 

Motivering Naturreservat med syfte att i första hand bevara ett djupt nedskuret ravinområde med 

branta sidor. På botten meandrar Garphytteån och Lekhytteån. Merparten av 

naturreservatet är en glest trädklädd betesmark med mest björk. Andra trädslag är gran, ek, 

ask, gråal och lönn. Hävden är relativt god men ställvis finns gott om lövsly. Enstaka grov 

lövträdslåga, men mest öppen betad gräsmark. I östra kanten finns mindre damm med 

större vattensalamander (förekomst bekräftad 2017). 

 

Naturvårdsarter Större vattensalamander, kungsfiskare och forsärla 

Area (ha) 33,75 

Område 2 Trädklädd betesmark i liten ravin 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Betad sidoravin med äldre lövträd (björk och gråal) och tät yngre lövskog. Värdefull och 

viktig för flora och fauna som korridor för spridning och rörelse i landskapet. Svag hävd. 

Naturvårdsarter: 
 

Area (ha): 0,70 
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Område 3 Biotopskyddad ravin med lövskog 

Naturvärdesklass: 2 

Motivering: Sidoravin till Garphytteån vars södra sida är biotopskyddad nyckelbiotop. Ravinen har 

ogallrad, frodig och högstammig lövskog med mest medelålders asp, gråal och björk. 

Enstaka gran och lönn. En lite grövre spärrgrenig ek  med fårad bark och några döda 

grenar står på södra sidan, ungefär mitt emellan ån och vägen. Inte så mycket död ved 

nu, men självgallring pågår. Rikligt med små askar i buskskiktet och svagt utvecklat 

fältskikt. Vid mynningen mot ån finns ett litet kärrparti parti med bl a missne, ältranunkel, 

sumpförgätmigej och obestämd finflikig vattenväxt vars vita blommor stack upp på 20 cm 

långa skaft över vattenytan. 

 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,52 
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Område 4 Strandnära lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Lövskogsdominerad ridå utmed Garphytteån. Bra korridor med stort värde för både flora 

och fauna. Björk, asp, lönn och gråal samt en del stora granar. Gråal dominerar klart. 

Längst i norr några gamla tallar. Bitvis finns högvuxen strandvegetation med bl a älgört, 

skogssäv, strandlysing, missne, grenrör, strandklo, brännässla, flädervänderot och 

majbräken. Här och var finns små sidoraviner med lövträd och lite död ved. Ganska god 

förekomst av högstubbar av gråal utmed ån. Ett par rörhönor med ungar observerades i 

norra delen. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 3,53 

Område 5 Damm med större vattensalamander 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Damm med större vattensalamander. Markerad svacka i utkanten av golfbanan där en 

uppdämd bäck bildar två sammanhängande dammar. Båda dammarna är solbelysta och 

har små glesa skogspartier i angränsande slänter, men ingen död ved. Det finns däremot 

gott om håligheter i slänterna eftersom de bitvis är utfyllning med sprängsten, och har en 

del sorkhål. Utmed kanten av dammarna finns bredkaveldun, veketåg, en del tuvor med 

starr och mannagräs, en liten vassrugge samt andmat och skogssäv. Vatten rinner sakta 

genom dammarna när nivån når över dämmena. 

 

Naturvårdsarter: Större vattensalamander 

Area (ha): 0,82 
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Område 6 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Yngre gallrad björkdunge med buskskikt av ek, rönn, brakved. Gott om liljekonvalj. Ingen 

död ved men gott om lövförna. Begränsat värde för växt- och djurliv, men om det finns 

grodor eller salamandrar i den närliggande lilla dammen är dungen värdefull som 

närmaste skogsdunge. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,59 

Område 7 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Hävdad betesmark med förekomst av mer vanliga hävdgynnade arter som t ex gökärt, 

liten blåklocka, vårbrodd och prästkrage. Gott om lövträd som asp, björk och ek samt gott 

om hassel. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,43 

Område 8 Hässle 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Hasseldunge med några större ekar. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,10 
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Område 9 Lövskog med hassel 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Väldigt tät förekomst av hasselbuketter där en del gamla stammar har god påväxt av 

skorplavar. Över hasseln reser sig en del äldre träd av ek, lönn, oxel och asp. Mitt i 

området finns två stugor. Området med hassel tjänar antagligen som avskärmning mellan 

stugor och golfbana. Lokalt intressant lövskogsparti för både flora och fauna. Viktig del i 

en nord-sydgående korridor. Här finns bland annat blåsippa, liljekonvalj, nejlikrot, ormbär 

och olvon. Lite död ved i klenare dimension. 

Naturvårdsarter: Blåsippa 

Area (ha): 1,36 

Område 10 Lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gles yngre gallrad högstammig lövskog med inslag av ädellöv. Ingen död ved. Frodigt 

buskskikt med asp, rönn och hassel. Värde som refugium för fauna, närmaste skogsdunge 

till dammar i skötselområde för större vattensalamander och som del i nord-sydgående 

korridor. Liljekonvalj, bergklint, gullris, gökärt och några exemplar av en obestämd större 

fibbla? Antagligen gammal betesmark. I södra kanten några spärrgreniga ekar som är lite 

äldre än beståndet i övrigt. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,64 
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Område 11 Vretalundsskogen 

Naturvärdesklass: 2 

Motivering: Blivande kommunalt naturreservat. Lövskog av typen ek-hassellund med en del äldre ek 

samt spridda yngre ek, asp, sälg, gråal och björk. Under lövträden finns gott om 

hasselbuketter, och nere på marken ett svagt utvecklat fältskikt med mest liljekonvalj, 

stinksyska, vitsippa och blåsippa. Enstaka trolldruva. Lite död ved. Området har ett stort 

socialt värde och är mycket flitigt använt av barn. I och med det är träd och vegetation 

relativt slitna med negativ effekt för artrikedomen. Flera kojor i norra delen.  

 

Naturvårdsarter: Trolldruva, blåsippa och blekticka 

Area (ha): 2,48 
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Område 12 Lövskog med död ved och ädellövträd 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Gallrad lövskogsdunge med ganska glest stående högstammiga exemplar av asp, ask, ek 

och körsbär. Nyligen gallrat med mycket tätt buskskikt med hassel, olvon, körsbär, asp, 

ask, skogstry. Fältskikt med stinksyska, trolldruva, bergslok, blåsippa, ormbär, tuvtåtel, 

gullviva. Flera döda askar och spridda asklågor samt många askar som är döende. Enstaka 

grov spärrgrenig ek. Ormvråksbo med ungar och i sydvästra delen en damm med större 

vattensalamander (förekomst bekräftad 2017). Värdefullt för lokala floran och faunan. 

Sannolikt gammal betesmark. 

 

Naturvårdsarter: Ask, trolldruva, blåsippa och större vattensalamander 

Area (ha): 5,14 
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Område 13 Lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gles yngre gallrad lövskog med mest björk och gråal. Frodigt buskskikt med mycket hägg 

och ask. Kirskål dominerar fältskiktet. En del död ved från tidigare bestånd. Fuktigt och 

sannolikt intressant för groddjur efter lekperioden.  

Naturvårdsarter: 
 

Area (ha): 2,09 

Område 14 Lövskogslund med inslag av ädellöv 

Naturvärdesklass: 3 

Motivering: Lövskogslund med artrikt trädskikt av lönn, körsbär, gråal och sälg samt enstaka ask, ek 

och asp. God föryngring av ask och alm. Rik förekomst av hasselbuketter och spridda 

hagtornsbuskar. Träden är inte särskilt gamla men enstaka ek och ask har begynnande 

spärrgrenighet och döda nedre grenar som en följd av igenväxning. I norra delen står 

några äldre och grövre ekar och askar. Enstaka torraka men ingen låga. Fältskikt med 

stinksyska, liljekonvalj, trolldruva, kirskål, nejlikrot, blåsippa, brännässla m fl. Antagligen 

gammal betes- eller ängsmark där igenväxningen är långt gången. Vid besöket hördes 

svarthätta, nötväcka, härmsångare, trädgårdssångare, steglits, lövsångare och gulsparv.  

 

Naturvårdsarter: Trolldruva, blåsippa och gulsparv 

Area (ha): 1,35 
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Område 15 Igenvuxna hagmarker med lövträd 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Variationsrikt lövskogsområde på gammal kulturmark. Spridda äldre lövträd (ek, ask, asp) 

med ibland tät lundartad miljö under, och på en del partier mer öppet med tätt och frodigt 

buskskikt med ask, skogstry, hassel, alm och asp. Här och var i området står eller ligger 

döda grövre askar. Värdefull yta för djur- och växtlighet i Lanna. Fältskikt växlar mellan 

lundtyp och partier med hävdgynnade arter som gullviva, humleblomster, prästkrage, 

jordklöver och olika fibblor. I lundpartierna gott om liljekonvalj och blåsippa samt en del 

trolldruva och stinksyska. 

 

Naturvårdsarter: Gullviva, trolldruva och blåsippa. 

Area (ha): 2,10 
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Område 16 Igenväxande hagmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Igenväxande hagmark med spridda äldre lövträd (mest ask och björk). Högvuxet fältskikt 

med strätta, lysing, älgört och tuvtåtel. Bitvis tätt buskskikt med hägg, hassel, Salix, gråal 

och enstaka alm. Vildvuxen yta som kan vara värdefull tillflyktsort för groddjur, fåglar och 

däggdjur i ett annars exploaterat och öppet landskap. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,08 

Område 17 Betesmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Betesmark som delvis är på gammal vall. Södra kanten är av den stängslade ytan är 

gammal hagmark med spridda äldre lövträd av ask och ek. Måttlig hävd som verkar 

återupptagen relativt nyligen . Dåligt med hävdgynnade arter, och här hittades bara 

humleblomster, rölleka och teveronika. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,64 

Område 18 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Svagt hävdad betesmark på torrare mark med god förekomst av hävdgynnade arter som 

brudbröd, gråfibbla, rödkämpar, svartkämpar, bockrot och gullviva. 

Naturvårdsarter: Rödkämpar, svartkämpar, brudbröd och gullviva. 

Area (ha): 1,69 
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Område 19 Lövskog med inslag av ädellöv 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Mycket tät, nästan ogenomtränglig ung lövskog men en del äldre asp, ask, lönn och ek 

som sticker upp ovanför de täta busksnåren. Buskskikt med skogstry, hägg, ask, Alm, rönn 

och hassel. Väldigt svagt utvecklat fältskikt p g a mörker. Mest blåsippa. Liten förekomst 

av klena lågor. Kan möjligen vara intressant för groddjur genom skuggighet och lite 

gömställen, men i övrigt svagt värde. Framtidsobjekt! 

Naturvårdsarter: Blåsippa 

Area (ha): 1,43 

Område 20 Anlagd damm 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Liten svacka mellan husraderna. I svackan finns en liten damm och ett dike. Vid besöket 

uttorkat, men det här kan nog ibland vara värdefull mikromiljö för groddjur. Tall, björk 

och gräs växer på slänterna. Området finns med i tidigare grönstrukturplan. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,40 

Område 21 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Igenväxande betesmark där det fortfarande finns relativt gott om hävdgynnade arter 

kvar. Exempel på arter är bockrot, brudbröd, rödklint, rödkämpar, gullviva, darrgräs och 

svinrot. 

Naturvårdsarter: Brudbröd, rödkämpar, gullviva, darrgräs och svinrot. 

Area (ha): 0,40 

Område 22 Gråalskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: 30-40 år gammal ogallrad gråalskog med tätt buskskikt av lönn, ask, alm, hägg och gråal. 

Framtidsområde när självgallring börjar. Gott om småfåglar. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,90 
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Område 23 Lövskog 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Lövskogsområde med stor åldersvariation och trädslagsblandning. Grov äldre asp och lönn 

står här och var. Väldigt mycket ask, alm och gråal i medelåldersnivån. I kraftledningsgatan 

gott om videbuskar, men buskskiktet är i övrigt inte så välutvecklat. Hassel, ask och 

skogstry finns. Fältskikt med bland annat nejlikrot och stinksyska. Begynnande självgallring 

som ställvis resulterat i gott om död ved av klenare dimension. Enstaka grövre låga och 

torraka finns också. Området är låglänt och ser ut att vara tidvis fuktigt-blött på marken. En 

vall genom området är byggd med stora kalkstenar och där finns gott om hålor för groddjur 

att övervintra.  

 

Naturvårdsarter: Ask, skogsalm 

Area (ha): 2,61 

Område 24 Igenväxande stenbrott  

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gammalt stenbrott eller ”slagghög” som idag är småkuperad igenväxningsmark med gott 

om sälg, asp och björk i ganska glest bestånd. Lite död ved i form av äldre sälg. Mycket 

lövförna på marken och ställvis gott om håligheter. Värdefullt för salamandrar. Busk- och 

fältskikt saknas i stort sett helt. Ingår delvis i Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,43 
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Område 25 Lövskog i igenväxande kalkbrott 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Frodig lövskogsmiljö i gammal stenbrottsmiljö. Äldre alm, lönn och ask dominerar i 

trädskiktet, men all ask och alm ser ut att vara döende. Väldigt god föryngring av ask och 

skogsalm i buskskiktet. Fältskikt svagt utvecklat med maskros, blåsippa, nejlikrot och 

häckvicker. Gott om lövförna och mossa på marken och ställvis gott om håligheter bland 

stenhögar eller enstaka stenmur. Begynnande självgallring och ganska gott om död ved i 

olika dimension. Området genomkorsas av stigar och här finns två dammar varav den ena 

sedan tidigare har konstaterad förekomst av större vattensalamander. Rikligt med 

håligheter för groddjur under sommar och vinter. Även nakna sten- och gräsytor utan 

vegetation. Ingår delvis i Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt. 

 

Naturvårdsarter: Blåsippa och större vattensalamander 

Area (ha): 4,30 
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Område 26 Lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Lövskogsbård mellan åker och kalkbrott. Genom stråket rinner en liten bäck i 

ravinliknande fåra. Västra sidan starkt påverkad av utfyllnad med massor från kalkbrott o 

d. Tät yngre lövskog med mest sälg, lönn, gråal och björk. Enstaka äldre sälg och lönn, 

men överlag dåligt med död ved. Rikt buskskikt med alm, hägg, lönn, hassel och gråal. I 

fältskiktet mest stinksyska, springkorn, brännässla, älgört och ängsruta. Gott om lövförna 

och håligheter (i västra delen). Värdefullt för groddjur. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 2,24 

Område 27 Kalkbrott 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Gammalt vattenfyllt kalkbrott med lövskog runtom. Skogen är en blandning av lönn, alm, 

ask, björk och asp. Eftersom området är inhägnat och oskött finns gott om död ved i olika 

dimensioner, men inga gamla träd. Buskskikt med hägg, körsbär, ask, alm och ek. 

Fältfloran svår att avgöra p g a stängslet, men mestadels svagt utvecklad p g a tätt 

krontak av lövträd. Här växer gullviva, vitsippa, nejlikrot, stor blåklocka, stormåra, 

åkervädd m fl. Rörig flora. Mycket bråte i kanterna, men det finns nog gott om håligheter 

bland stenar och bråte i de branta slänterna runt dammen. Delar av dammen har lodräta 

väggar. Gott om vegetation i dammen, bl a gäddnate, säv och vass. Förekomst av större 

vattensalamander konstaterad 2017. 

Naturvårdsarter: Ask, skogsalm, gullviva och större vattensalamander 

Area (ha): 1,63 

Område 28 Lövskogsdunge 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gles lövskogsdunge med mest asp, björk och sälg. Tätt och snårigt buskskikt med ek, asp, 

ask, skogstry, hassel och sälg. Svagt fältskikt med bl a midsommarblomster, lundgröe, 

trolldruva, blåsippa, stinksyska, stinknäva och hässleklocka. I norr och öster löper en 

stenmur utmed kanten och i dungen står några fallfärdiga mindre byggnader 

(verkstad/förråd) från tiden för kalkbrytningen. Ingen död ved men gott om gömställen i 

stenmuren. 

Naturvårdsarter: Trolldruva och blåsippa 

Area (ha): 0,65 



 

   

 

 

 

 

 

 

 16 (20)  

 

Område 29 Ruderatmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Öppen yta med mager ruderatmark som har en artrik vegetation med många blommande 

växter som attraherar insekter av olika slag. Gott om fjärilar. Förekommande arter är bland 

annat prästkrage, trådklöver, stormåra, väddklint, getväppling, gulvial, johannesört, 

gullviva, rödven, gullris, rödklöver, obestämda fibblor och rölleka. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,29 

Område 30 Lövskog med ädellövinslag 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Högstammig lövskog med många olika trädslag och god förekomst av stående död ved. 

Antagligen gammal ängs- eller betesmark som idag har en högstammig lövskog med ek, 

alm, ask, björk, gråal, asp och körsbär. Välutvecklat buskskikt med hassel, ask, alm, 

skogstry, olvon och tibast. Lundflora med bland annat stinksyska, hässleklocka, vispstarr, 

nejlikrot, blåsippa, trolldruva, skogsvicker och ormbär samt enstaka ängsklocka och fibbla 

som kan vara rester från hävdepoken. Noterade fåglar svarthätta och trädgårdssångare. 

Promenadstigar finns i området. Här finns även några gamla stenmurar och spridda 

odlingsrösen. Centralt i området finns vattenfyllt kalkbrott som användas flitigt som 

badbassäng. Vitfisk i vattnet. Även i sydöstra delen finns vattenfyllt kalkbrott som 

används för bad. 

 

Naturvårdsarter: Trolldruva och blåsippa 

Area (ha): 9,6 
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Område 31 Lövskog med ädellövinslag 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Ganska stort och variationsrikt lövskogsområde med utglesade bestånd som i nuläget 

domineras av yngre-medelålders asp, björk och ek med inslag av ask, alm och oxel. All 

äldre ask och alm är död och har fallit eller står som torrträd. Kanske är det anledning till 

det bitvis glesa beståndet? Genom det stora ljusinsläppet finns ett tätt och frodigt 

buskskikt med hassel, alm, ask, olvon och skogstry. I vissa partier där sentida avverkning 

är mindre påtaglig finns rena hassellundar. Fältskiktet lundartat med nejlikrot, 

hässleklocka, blåsippa, trolldruva, ormbär, liljekonvalj m fl. Enstaka förekomst av tvåblad 

och Jungfru Marie nycklar och nästrot. Gott om torrakor, men dåligt med lågor. Stort 

värde för lokal flora och fauna genom sin storlek, variation och närhet till andra bestånd. 

Varnande forsärla inne i skogen och minst en årsunge observerades. Knepigt ställe för 

arten. I området finns promenadstig och MTB-bana. 

Naturvårdsarter: Ask, skogsalm, forsärla, trolldruva, blåsippa, Jungfru Marie nycklar, tvåblad och nästrot 

Area (ha): 4,87 

Område 32 Igenväxande gårdsmiljö 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Övergiven och igenväxande gårdsmiljö med grova gamla hamlade askar. Även några äldre 

almar och körsbär. Högvuxet fältskikt med häckvicker, nejlikrot, kirskål, stinksyska, 

brännässla, midsommarblomster, hundloka och stor blåklocka. I slänten ned mot gamla 

E18 växer bl a gullviva, gulkämpar, svartkämpar, klotpyrola, nattviol, ängshavre och 

gulmåra. De grova askarna intressanta för skalbaggar och ev lavar, men epifytfloran såg 

sparsam ut. 

Naturvårdsarter:  Ask 

Area (ha): 0,81 

Område 33 Lövskogsdunge 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Yngre lövskogsdunge med lönn, ask och alm. Lite död ved , odlingsröse och stenar som 

ger lite håligheter för t ex groddjur. På backen blåsippa, vitsippa och vispstarr. Lite 

skogstry, ask, alm och gråal i buskskiktet. 

Naturvårdsarter: Blåsippa, ask och skogsalm 

Area (ha): 0,12 
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Punkt- och linjeobjekt  

20 punktobjekt och 4 linjeobjekt av särskilt intresse för biologisk mångfald och grönstrukturplanen 
identifierades vid naturinventeringen. Punktobjekten rör sig om rödlistade arter, signalarter och andra 
arter som är intressanta ur biologisk  mångfaldssynpunkt. De fyra linjeobjekten är två alléer med generellt 
biotopskydd, en vägkant med artrik flora och ett öppet dike med buskridå. 

 

Figur 2. Karta över punkt- och linjeobjekt i Lanna-Hidingeområdet 

Område 34 Aspdominerad lövskog med inslag av ädellöv 

Naturvärdesklass: 2 

Motivering: Nyckelbiotop i form av blockrikt område med lite äldre aspdominerat 

lövskogsparti. Inslag av ek, ask, alm och björk. Relativt gott om död ved som låga 

eller torraka. Buskskikt med hassel, alm, ask, olvon och skogstry. Fältskiktet är av 

lundtyp med nejlikrot, hässleklocka, blåsippa, trolldruva, ormbär, liljekonvalj m fl. 

Området har stort värde för lokal flora och fauna genom bland annat närhet till 

andra bestånd. Genom området går en MTB-bana. 

Naturvårdsarter: Trolldruva, blåsippa och ormbär. 

Area (ha): 1,8 
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En reflektion rörande utredningsområdet är att det generellt finns få rapporterade fynd av rödlistade arter 
och att strukturer som gynnar biologisk mångfald i skogs- och odlingslandskapet är fåtaliga eller saknas helt. 
Det finns till exempel  bara något enstaka gammalt och grovt ädellövträd med gott om håligheter och 
solbelyst fårad bark. I databasen Trädportalen, där grova träd av alla arter registreras, finns inga exemplar 
rapporterade för Lanna-Hidinge. Områdets skogsdungar är yngre och av typen igenväxningsmark efter 
upphörd betes- eller slåtterhävd. De naturliga ängs- och betesmarkerna är några få och flera av dem har dålig 
hävd, med effekten att mer ovanliga och krävande arter inte längre finns kvar. Äldre skog saknas helt i 
området. 

Den relativt svaga förekomsten av rödlistade arter, och strukturer som är gynnsamma för deras förekomst, är 
väldigt viktig att beakta i det fortsatta arbetet med områdets grönstruktur och biologiska mångfald. Det gäller 
särskilt att värna de strukturer som finns idag och att på längre sikt stärka förekomsten av strukturer och 
element av värde för rödlistade arter. 

Tabell 1. Punktobjekt och linjeobjekt inom planområdet vid Lanna-Hidinge. R= rödlistad art, S=signalart, och 

N=annan art eller struktur med naturvårdsvärde. BS = biotopskyddsobjekt 

Nummer Kategori Typ 

   

Punktobjekt   

1 R Gulsparv (VU), varnande hona 

2 N Härmsångare, sång 

3 R Gulsparv (VU), sång 

4 N Härmsångare, sång 

5 R Gulsparv (VU), sång  

6 N Drillsnäppa 

7 N Bäckveronika 

8 N Rörhöna, par med ungar 

9 N Ek, stor grov och spärrgrenig 

10 N Damm, vegetationsrik och värdefull för groddjur 

11 N Damm, nyanlagd 2016 med särskild hänsyn till groddjur 

12 R Hussvala (VU) 4 ex. Häckar ev på något av husen 

13 R Blekticka (NT) 

14 N Stenskvätta, varnande hane. Har minskat kraftigt de senaste 30 åren. 

15 N Forsärla, varnande hane och ungfågel. 

16 S Tvåblad och Jungfru Marie nycklar 

17 S Jungfru Marie nycklar och gullviva 
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18 N Jungfru Marie nycklar 

19 N Jungfru Marie nycklar 

20 - Kalkbrottsdamm med fisk 

   

Linjeobjekt   

1 N Lövträdsridå i öppet dike 

2 BS Dubbelsidig allé med döda askar 

3 R Vägkant med artrik flora, t ex sommar- och klasefibbla 

4 BS Stenmur och dubbelsidig allé med lönn, ask, oxel och ek 
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