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Träd och buskbärande hage - NO Björshult ID nr 15:L1

Naturvärdesklass 3 Huvudnaturtyp Träd- och buskbärande hage Areal (ha)

Naturvärdesbedömning
NO Björshult ligger en träd och buskbärande hage vars naturvården är knutna til] den artrika
hävdgynnade floran. Här växer ett stort antal arter som indikerar långvarig hävd och ogödslade
förhållanden. Här växer arter som kattfot och revfibbla och stagg vilka alla är bra indikatorer på
värdefulla hagmark. l området finns en fin stagghed vilket är ett ovanligt och värdefullt inslag i en
betesmark, l området finns också ett små vatten vilket har ett naturvärde och speciellt i
odlingslandskapet där arter knutna till vattenmiljöer har svårt att sprida sig utan dessa småvatten.

Beskrivning

NO Björshult ligger en träd och buskbärande hage. Terrängen är kuperad med berghällar och har
inslag av småblock. l trädskiktet växer björk spritt över hela hagen och tall förekommer i dungar i
söder, l buskskiktet växer rikligt med en men det finns också inslag av björk, nypon och i blöta partier
växer vide. Hagen är välhävdad och floran är artrik . Här växer en rad indikatorarter, stagg, ängsvädd,
blåsuga, revfibbla, gökärt, kattfot, mandelblom, knägräs och betad ljung. Stora delar av området
består av stagghed som breder ut sig mellan berghällarna, i söder finns ett småvatten och några våtare
stråk.

Känslighetsbedömning Hänsynstagande
Om marskiktet skadas kommer den värdefulla Det är absolut nödvändigt att se till så att
floran att försvinna och den kontinuitet som är markskiktet inte skadas på något sätt. kör inte
nödvändig för dessa miljöer kommer att brytas och med maskiner i området och använd det inte som
värdet gå förlorat, upplagringsplats för material.
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