
Naturvärdesinventering  Hallen 67:1

I stort kvarstår bedömningen från det första besöket 2020-02-19:

”Området utgörs huvudsakligen av gamla åkrar som på senare tid har använts som betesmark. I den 
östra kanten finns ett stråk magrare mark med stenar i dagen som inte lämpat sig för åkerbruk där 
man kan misstänka att det varit slåtter- och/eller betesmark i äldre tider, stråket är delvis ett av 
stenar uppbyggt åkerhak. På de centrala delarna finns ett glest skikt av cirka 30-åriga björkar, kring 
hällmarkerna växer en del enbuskar.

Områdets naturvärden bedöms idag vara allmänna. Betesmarker ger alltid upphov till en viss 
blomsterprakt med tillhörande insektsliv, men eftersom markerna tidigare mestadels använts som 
åkrar så finns inte den långa kontinuiteten av slåtter- och bete som oftast krävs för att skapa höga 
naturvärden.
Eftersom besöket gjordes i februari kunde inte en regelrätt inventering av naturvärden genomföras, 
det måste i gräsmarker ske under växtsäsongen. Vid en eventuell framtida inventering bör fokus 
läggas i det magra stråket läng östra kanten där det kan finnas förutsättningar för en mera krävande 
ängsflora.”

Återbesök och inventering av naturvärden kopplade till gräsmarker 2020-06-15

Vid tiden för återbesöket var förhållandena bra för att bedöma områdets naturvärden kopplade till 
växtligheten. Växtsäsongen var i full gång.
I den östra kanten avgränsades 2 ytor som utgörs av torra gräsmarker med vissa naturvärden (rosa 
polygoner, se karta). Eftersom marken inom ytorna är torrare och magrare än i omgivningen har den 
gamla ängsvegetationen ännu inte helt blivit utkonkurrerad av den mera triviala och näringskrävande 
växtligheten som i övrig dominerar området. 
Signalarter för värdefulla gräsmarker som noterades under inventeringen: bockrot, prästkrage, 
vårbrodd, ängsfryle, backnejlika, gråfibbla, gökärt, skallror och ärenpris. De flesta av arterna 
förekommer ganska rikligt men skallror och backnejlika noterades endast enstaka.
Bedömningen är att de avgränsade ytorna idag innehåller högre naturvärden än omgivningen men 
att de ändå inte är att beteckna som särskilt höga. Med fortsatt skötsel i form av bete- eller slåtter 
har dock markerna god potential att utveckla höga naturvärden.

Bilder från de två avgränsade ytorna finns sist i dokumentet.

Kulturspår som noterades vid inventeringen men inte bedömdes i övrigt:
I det trädklädda partiet mellan de avgränsade ytorna noterades många gamla odlingsrösen och 
åkerkanter, enstaka rösen finns även i de öppnare delarna av området.
I det sydvästra hörnet av området finns en gammal sälg som bär spår efter äldre tiders 
lövtäkt/hamling.

Ville Pokela
Naturvårdshandläggare, Leksands kommun
2020-06-17
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättsliga kartor.

Skala 1:1 500, SWEREF 99 TM, RH 2000.
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