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Betad tallskog - S Haga ID nr 13:L1

Naturvärdesklass 3 Huvudnaturtyp Betad skog Areal (ha)

Nafurvärdesbedömning
OSO Brakärr ligger en gles tallskog vars naturvården är knutna till den omväxlande miljön som detta
område ger i jordbrukslandskapet. Området betas och betad skog är ett ovanligt inslag i landskapet
och detta område verkar också ha betats relativt kontinuerligt och kan därför innehålla en intressant
svampflora Det är också ett naturvärde i den hävdgynnade floran med arter som blåsuga, stor
blåklocka, brudbröd och gökärt. De lövrika brynen skapar en bra livsmiljö för flora och faunan och
den döda veden gynnar insekter.

Beskrivning

OSO Brakärr ligger en gles tallskog. Området består av en höjd med brant slutande sida åt norr och
något flackare i söder. Terrängen är bergig och småblockig. Trädskiktet är luftigt och domineras av tall
varav många har en stamdiameter på 3-4 dm och den grövsta är 6 dm. l området finns också asp, ek,
björk och gran. Grövst är björkarna med en diameter på upp till 5 dm. Yngre lövträd förekommer
främst i kanterna av området och skapar där lövrika bryn. l buskskiktet växer en och hassel glest.
Fältskiktet är i stora delar trivialt med ärenpris, smultron och fårsvingel. Ett viss inslag av en
hävdgynnad flora finns dock och då främst i sydsluttningen. Här finns arter som blåsuga, brudbröd, stor
blåklocka och gökärt. Död ved finns sparsamt i området och främst på den branta norrsidan. Där finns
enstaka klena lågor i skuggigt läge. Det finns också död ved i hasselbuketterna. En gammal
jordkällare finns i SO.

Känslighetsbedömning Hänsynstagande
En exploatering av området skulle förstöra Var aktsam om området och kör inte sönder det
kontinuiteten av träd och den hävdgynnade floran eller gör annan åverkan på mark och träd. Se till
riskerar att försvinna om dragningen hindrar att inte lagra material som skuggar ut floran.
djuren från att beta eller o man förstör markskiktet.
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