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Sammanfattning
Naturcentrum AB har genomfört en naturvärdesinventering kring samhällena Tranemo och
Limmared på uppdrag av Tranemo kommun. Inventeringsområdet är totalt på ca 1900 hektar. Inventeringen ska användas vid framtagandet av en ny översiktsplan i Tranemo kommun. Inventeringen har genomförts med detaljeringsgrad medel enligt Svensk Standard
för naturvärdesinventering (SS199000: 2014) och med följande tillägg:
•

4.5.2 naturvärdesklass 4

•

4.5.3 generellt biotopskydd

•

4.5.4 värdeelement (i det här fallet särskilt skyddsvärda träd)

•

4.5.5 detaljerad redovisning av artförekomst

Tranemo och Limmared är belägna i sydöstra delen av Västergötland, nära gränsen mot
Småland. Omgivningarna domineras av barrskog och myrar, men med inslag av mindre
jordbruksmarker. Mer sammanhängande jordbruksmark finns från Limmared och norrut.
Alldeles väster om Limmared tätort ligger Limmareds säteri med betesmarker och rikligt
med gamla grova ekar.
Området ingår i Ätrans avrinningsområde. Flera åar finns i omgivningarna, de som berör
inventeringsområdet är främst Månstadsån som rinner genom Limmared och i Tranemo
går ihop med Jälmån strax innan utloppet i Tranemosjön. På andra sidan Tranemo fortsätter
ån, som då bytt namn till Assman.

Översiktlig beskrivning av Limmared
I Limmaredsområdet finns skog främst i östra halvan och i ett område nära väg 27 i västra
delen. Det mesta är kraftigt påverkat av skogsbruk, men det finns små ytor med naturvärden spridda i området. De finaste delarna är vid Fåle (en barrsumpskog och en ekskog) och
nära väg 27 (Både barrskog och jätteekar).
Genom Limmared rinner Månstadsån och på de gamla svämplanen kring ån är det huvudsakligen jordbruksmark som idag mestadels brukas som betesmark eller vall.
Järnvägen går genom Limmared i nordväst-sydostlig riktning. Kring järnvägen finns en
ganska rik flora av ruderatmarksväxter och det finns också många varma och sandiga eller
grusiga miljöer som kan hysa ovanliga insekter.
I samhället finns främst tätortsbebyggelse med bostäder, industriområden med mera. Det
finns dock mindre områden med skog även inne i samhället, ofta med ett större lövinslag.
Dock är dessa skogar oftast unga och ibland även hårt gallrade.
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Översiktlig beskrivning av Tranemo
I Tranemo dominerar barrskog i ytterkanterna. Skogen är hårt brukad genom huggning och
utdikning. Naturvärden finns framförallt i små sumpskogar som finns glest spridda i området och i små kärr och mossar. Lite större områden av något äldre skog finns norr och öster
om Hagatorpet (delvis avverkat under 2021) och i övre delen av Toddebäcken.
Det finns också inslag av skog inne i själva samhället. Dessa skogar är ofta lövdominerade
och kan ha ett visst naturvärde, även om trädskiktet ofta är ganska ungt. I några fall har
också gjorts ganska hårda gallringar som har minskat naturvärdet. De finaste lövskogarna
finns utmed Toddebäcken. Det finns även alléer inne i tätorten, framförallt kring vårdcentralen.
Centralt i inventeringsområdet dominerar våtmarker kring Månstadsån, Jälmån och Ljungsnäsa sjö i norr och Tranemosjön, Assman och Musån i söder. Våtmarkerna består av åarnas
svämplan som översvämmas vintertid. Området är intressant för många fåglar, både häckande och flyttande.
Jordbruksmark finns främst kring gårdarna Ljungsnäs och Järpesbo. Där finns några naturbetesmarker som hyser en rik flora av växter och ängssvampar och även rödlistade insekter.
Många av markerna är dock näringsrika och hyser därmed en fattigare flora. Vid Tåstarps
ängar finns en före detta täkt som har fått en rik flora och vars sydvända och sandiga slänter
är värdefulla för bin och andra sandlevande insekter.

Tidigare kända uppgifter
I området finns en nyckelbiotop (sumpskog vid Toddebäcken), tre objekt med naturvärden (lövskog vid Toddebäcken, lövskog längs östra kanten av Tranemosjön och sumpskog
öster om Järpesbo), ett tiotal objekt i sumpskogsinventeringen (främst tallskog på mossar), flera objekt i våtmarksinventeringen (våtmarker kring Assman, Jälmån och Månstadsån, samt flera igenväxande mossar) och några objekt i ängs- och betesmarksinventeringen (Ljungsnäs och i Limmaredsområdets nordvästhörn).
Det finns rikligt med observationer av naturvårdsarter från både Tranemo och Limmared.
Från Limmared rör det sig nästan bara om fågelarter, medan det i Tranemo även finns en
del kärlväxter, insekter och ängssvampar, främst från Tostarps ängar och Ljungsnäs.

Naturvärdesobjekt
Totalt registrerades 265 naturvärdesobjekt med en sammanlagd yta på 380 hektar. Det
motsvarar 20 % av det inventerade området.
I naturvärdesklass 1– högsta naturvärde registrerades två strandmiljöer med den starkt
hotade arten klockgentiana vid Ljungsnäsa sjö.
I naturvärdesklass 2 – högt naturvärde registrerades 19 objekt. Det rör sig om flera vattendrag (Assman, Jälmån, Musån, Skvättebäcken och Toddebäcken), svämplanen kring
åarna, sjöar i anslutning till svämplanen (Tranemosjön, Ösjön och Ljungsnäsa sjö), flera
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marker vid Tostarps ängar, en betesmark vid Ljungsnäs, två barrskogar (norr om Hagatorpet och längs Toddebäcken), fem jätteekar i Limmared och ett litet källkärr i Limmared.
I naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde registrerades 65 objekt. Hit hör nitton skogsområden, två sjöar, elva småvatten, tre vattendrag, åtta myrmarker, sju betesmarker, nio
andra öppna blomrika marker, tre alléer, Tranemo kyrkogård, en bergtäkt och en våtmark.
I naturvärdesklass 4 – visst naturvärde registrerades 179 objekt. Det rör sig om 83 skogar, 31 vattendrag (främst diken), elva stenmurar, åtta alléer, elva myrar, fjorton betesmarker, tre dammar, två hällmarker, nio igenväxningsmarker (ledningsgator och liknande), fyra
vägslänter och två strandmiljöer.

Naturvårdsarter
Totalt noterades 87 naturvårdsarter under inventeringen: 23 rödlistade arter, 15 fridlysta
arter (för fåglar de som är med i bilaga 1 i fågeldirektivet), 26 signalarter, 14 typiska arter
och 9 övriga arter.

Generellt biotopskydd
Totalt registrerades 129 objekt som omfattas av det generella biotopskyddet: 15 alléer, 54
småvatten (främst diken), 13 stenmurar, 46 odlingsrösen och 1 åkerholme.

Skyddsvärda träd
Tio särskilt skyddsvärda träd registrerades under inventeringen. Fem jätteekar vid väg 27
i Limmared, en jätteek vi Fåle, en alm och en lönn vid Fåle och två lönnar i en allé bakom
ICA i Tranemo.
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Uppdrag
Naturcentrum AB har genomfört en naturvärdesinventering kring samhällena Tranemo och
Limmared på uppdrag av Tranemo kommun. Inventeringsområdet är totalt på ca 1900 hektar. Inventeringen ska användas vid framtagandet av en ny översiktsplan i Tranemo kommun. Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard för naturvärdesinventering
(SS199000: 2014).
Inventeringsområdet är uppdelat i två delar, en del kring Tranemo och en del kring Limmared. Inventeringsområdets läge i förhållande till kringliggande landskap framgår av figur 1
och dess avgränsning framgår av figur 2 och figur 3.

Figur 1. Översiktlig karta över inventeringsområdet.
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Figur 2. Inventeringsområde kring Tranemo tätort.
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Figur 3. Inventeringsområde kring Limmareds tätort.
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Metodik
Inventeringen har utförts enligt Svensk Standard (SS 19 90 00: 2014). Det innebär identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av denna betydelse. Med biologisk mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter
och av ekosystem.”

Naturvärdesbedömning
Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald avgränsas och beskrivs som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt. Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald
bedöms enligt en skala i tre eller fyra naturvärdesklasser enligt figur 4. Naturvärdesklass
1–3 är obligatoriska och naturvärdesklass 4 är ett tillägg. Vid denna inventering har naturvärdesklass 4 ingått.
Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
Störst positiv betydelse för biologisk mångfald
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Stor positiv betydelse för biologisk mångfald
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Viss positiv betydelse för biologisk mångfald
Figur 4. Naturvärdesklasser.

Fältinventering
Fältinventering genomfördes genom att hela inventeringsområdet genomströvades. Utifrån
beprövad kunskap och erfarenhet eftersöktes biotopkvaliteter och arter av betydelse för
biologisk mångfald. Bedömningen i naturvärdesklasser för vattenmiljöer utgör preliminära
bedömningar då fältinventeringen inte kunnat omfatta samtliga aspekter såsom vattenyta,
vattenmassa, botten och artförekomster under ytan.
Inventeringsområdet har inventerats mellan april och oktober 2021. Inventeringsdatum för
varje naturvärdesobjekt finns i objektsbeskrivningarna.

Detaljeringsgrad
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika detaljeringsgrad. Inventeringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad medel. Det innebär att redovisningen omfattar naturvärdesobjekt med en yta av 0,1 ha eller mer, samt linjeformade objekt med en minsta längd av 50 m och 0,5 m bredd.
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Tillägg
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika tillägg.
Vid denna inventering har nedanstående tillägg ingått:
4.5.2 Tillägget naturvärdesklass 4, vilket innebär att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde – identifieras och avgränsas
4.5.3 Tillägget generellt biotopskydd vilket innebär att innebär att alla områden som omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordning om områdesskydd oavsett storlek, identifieras och kartläggas.
4.5.4 Tillägget värdeelement vilket innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets naturvärde eftersöks, kartläggs och redovisas. I det här fallet innebär det att
särskilt skyddsvärda träd har eftersökts.
4.5.5 Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst vilket innebär att förekomster av
naturvårdsarter redovisas på karta eller med koordinater. Det innebär inte att arterna eftersöks noggrannare men att varje påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet.

Naturvårdsarter
Inventering av naturvårdsarter (se Bilaga 1– Förtydligande av metodik) syftar till att med
rimlig säkerhet utgöra underlag för naturvärdesbedömning samt avgränsning av naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Det innebär att det kan finnas fler naturvårdsarter, rödlistade arter och skyddade arter utöver de som påträffats och redovisats. För att med större
säkerhet konstatera eller utesluta om vissa arter finns eller inte finns i ett område krävs
normalt upprepade, specialiserade, artinriktade och fördjupade inventeringar.
De under inventeringen påträffade naturvårdsarterna är registrerade på Artportalen.

Nomenklatur – namnpresentation
Samtliga arter anges med vedertagna svenska namn. Om svenskt namn saknas anges vetenskapligt namn. För naturvårdsarter presenteras det vetenskapliga namnet i resultattabellerna. Namnen, såväl de svenska som de vetenskapliga, följer Dyntaxa
(https://www.slu.se/dyntaxa/).
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Resultat
Inventeringsområdet
Läge
Tranemo och Limmared är belägna i sydöstra delen av Västergötland, nära gränsen mot
Småland. Omgivningarna domineras av barrskog som till större delen sköts som produktionsskog. Det finns även ett stort inslag av myrar. Små gårdar och torp med omgivande,
ofta igenväxande, jordbruksmark finns spritt i skogarna. Mer sammanhängande jordbruksmark finns i Limmared och norrut kring Månstad och åt nordväst kring Länghem. Alldeles
väster om Limmared tätort ligger Limmareds säteri med betesmarker och rikligt med gamla
grova ekar.
I de närmaste omgivningarna är det ganska ont om sjöar, men det finns några småsjöar.
Sydost om Tranemo, kring Ambjörnarp, finns lite tätare med sjöar och större sjöar finns en
knapp mil norr om Limmared (Sämsjön och Åsunden).
Området ingår i Ätrans avrinningsområde. Flera åar finns i omgivningarna, de som berör
inventeringsområdet är främst Månstadsån som rinner genom Limmared och i Tranemo
går ihop med Jälmån strax innan utloppet i Tranemosjön. På andra sidan Tranemo fortsätter
ån, som då bytt namn till Assman, åt väster och rinner ut i Ätran efter cirka 1,5 mil.

Beskrivning
Limmared
Östra halvan av inventeringsområdet domineras, förutom av tätortsbebyggelse, av barrskog som huvudsakligen brukas som produktionsskog. Skogen är påverkad av både huggning och dikning. Som regel har den ett lågt naturvärde. Mindre områden, där skogen är
äldre, står fuktigt, innehåller mycket död ved eller har ett stort lövinslag, har avgränsats
som naturvärdesobjekt. Det finns även små kärr och mossar som har ett naturvärde. Nära
Fåle, söder om tätorten, finns två objekt med något finare skogar, en barrsumpskog och en
ekskog.
Skog finns även i en remsa i väster längs väg 27. Här finns både lövdominerade och barrdominerade partier. Vissa delar är produktionsskog, men en stor del har avgränsats som naturvärdesobjekt. Barrskogen är variationsrik med inslag av sumpskog och av öppna luckiga
partier som troligtvis betats längre tillbaka. Lövskogen är mestadels ganska ung, men har
inslag av större ekar, bland annat fem jätteekar.
Genom Limmared, i nordsydlig riktning, rinner Månstadsån och på de gamla svämplanen
kring ån är det huvudsakligen jordbruksmark som idag mestadels brukas som betesmark
eller vall. Huvudsakligen har dessa marker bedömts ha ett lågt naturvärde, men mindre områden med inslag av naturbetesflora har avgränsats som naturvärdesobjekt.
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Jordbrukslandskapet har dock ett värde för fåglar, både rastande och häckande, och ett
landskapsobjekt har därför avgränsats.
En järnväg går genom Limmared i nordväst-sydostlig riktning. Kring järnvägen finns en
ganska rik flora av ruderatmarksväxter, och det finns också många varma och sandiga eller
grusiga miljöer som kan hysa ovanliga insekter.
Tätortsbebyggelse finns dels centralt i inventeringsområdet och dels i sydvästra kanten
(Rosenlund). Det rör sig dels om bostadshus, dels om olika näringsverksamheter och industrier. Det finns inslag av natur även inne i tätorten. Mellan husen finns mindre skogsdungar, oftast med ung skog, men ibland med mycket lövträd. Det finns även alléer, framför
allt en lång allé längs Storgatan.
Områden som har lågt eller inget naturvärde är framför allt hårdgjorda ytor, produktionsskogar, åkermarker och näringsrika betesmarker. Tomter och inhägnade industrimarker
har inte inventerats.
Tranemo
Ytterkanterna av inventeringsområdet domineras av produktionsbarrskog som i huvudsak
är hårt brukad genom huggning och utdikning. Naturvärden finns framför allt i små sumpskogar som finns glest spridda i området och i små kärr och mossar. Lite större områden av
något äldre skog finns norr om Hagatorpet (delvis avverkat under 2021) och i övre delen av
Toddebäcken.
Det finns också inslag av skog inne i själva samhället. Dessa skogar är ofta lövdominerade
och kan ha ett visst naturvärde, även om trädskiktet ofta är ganska ungt. I några fall har
också gjorts ganska hårda gallringar som har minskat naturvärdet. De finaste lövskogarna
finns utmed Toddebäcken. Det finns även alléer inne i tätorten, framför allt kring vårdcentralen.
Centralt i inventeringsområdet dominerar våtmarker kring Månstadsån, Jälmån och Ljungsnäsasjön i norr och kring Tranemosjön, Assman och Musån i söder. Våtmarkerna består av
åarnas svämplan som översvämmas vintertid. Här växer främst högvuxna växter som älggräs, rörflen, vass och liknande. Ett mindre område på västra sidan av Assman betas. Förutom att vara en bra livsmiljö för många arter så har svämplanen en stor betydelse för vattendragen då de jämnar ut flödestoppar och renar vattnet från näringsämnen och sediment.
Området är intressant för många fåglar, både häckande och flyttande. Kring Ljungsnäsasjön
finns två relativt rikliga förekomster av den starkt hotade arten klockgentiana, som tidigare
även noterats vid Tranemosjön.
Jordbruksmark finns främst kring gårdarna Ljungsnäs och Järpesbo. Där finns några naturbetesmarker som hyser en rik flora av växter och ängssvampar och även rödlistade insekter.
Många av markerna är dock näringsrika och hyser därmed en fattigare flora.
I Tåstarps ängar finns en före detta täkt som har fått en rik flora och vars sydvända och
sandiga slänter är värdefulla för bin och andra sandlevande insekter.
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Områden som har lågt eller inget naturvärde är framför allt hårdgjorda ytor, produktionsskogar, åkermarker och näringsrika betesmarker. Tomter och inhägnade industrimarker
har inte inventerats.

Resultat av förarbete
Genomgångna källor redovisas i Bilaga 1– Förtydligande av metodik.

Naturinventeringar
Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen)
•

En nyckelbiotop i form av en sumpskog finns kring övre delen av Toddebäcken.

•

Nordvästra hörnet av Limmaredsområdet gränsar till en nyckelbiotop (betad skog)

Objekt med naturvärden (Skogsstyrelsen)
•

Ett objekt med naturvärde finns i lövskogen längs Toddebäcken.

•

Längs östra sidan av Tranemosjön finns ett mindre objekt med naturvärde
(lövskog).

•

En sumpskog har avgränsats som objekt med naturvärde öster om Järpesbo

Sumpskogsinventeringen (Skogsstyrelsen)
Ett tiotal objekt i sumpskogsinventeringen finns spridda i inventeringsområdet. Det rör sig
om talldominerade mosseskogar. Undantaget är en blandsumpskog vid Toddebäcken (som
även är en nyckelbiotop).
Våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen)
•

Flera objekt finns i våtmarkerna kring Månstadsån, Jälmån och Assman. Dessa har
av Länsstyrelsen bedömts ha visst värde.

•

Flera småmossar är registrerade öster om Limmareds tätort. Dessa har av Länsstyrelsen bedömts ha visst värde.

•

En igenväxande mosse öster om Hagatorpet har av Länsstyrelsen bedömts ha visst
värde.

•

I nordvästra kanten av Tranemoområdet ligger en igenväxande mosse som av Länsstyrelsen bedömts ha lågt värde.

Ängs- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket)
Objekt i ängs- och betesmarksinventeringen finns i nordvästra hörnet av Limmaredsområdet och kring Ljungsnäs i Tranemoområdet.
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Figur 5. Objekt från nationella naturinventeringar.

Naturvårdsarter
Det finns rikligt av fågelobservationer i både Limmared och Tranemo. För övriga organismgrupper finns det mycket få observationer av naturvårdsarter i Limmared; i Tranemo finns
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fler observationer, framför allt kring Tostarps ängar och kring Ljungsnäs, främst av kärlväxter, ängssvampar och pollinerande insekter.
Nedan finns kartor över de arter som observerats i inventeringsområdet (figur 6 och 7). För
fåglar är inte de enskilda arterna redovisade på kartan då det skulle göra den plottrig och
svåröverskådlig. En tabell med samtliga icke skyddsklassade arter som rapporterats till SLU
Artdatabanken mellan 2000 och 2021 redovisas i tabell 1 (för fåglar endast de med någon
form av häckningskriterium).

Figur 6. Observationer av naturvårdsarter (fåglar endast som grupp) 2000-2021 i Limmaredsområdet.
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Figur 7. Observationer av naturvårdsarter (fåglar endast som grupp) 2000-2021 i Tranemoområdet. De
delar som döljs av teckenförklaringen innehåller endast enstaka fågelpunkter.
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Tabell 1. Naturvårdsarter rapporterade till SLU Artdatabanken mellan 2000 och 2021. För fåglar endast
sådana som är rapporterade med någon form av häckningskriterium.
Vetenskapligt
namn

Kategori

Graphoderus bilineatus

bred paljettdykare

§

Skalbaggar

Aromia moschata

myskbock

S

Skalbaggar

Peltis ferruginea

vanlig flatbagge

S

Skalbaggar

Agaricochara latissima

Steklar

Andrena marginata

Steklar

Lasius fuliginosus

Fjärilar

Nemophora cupriacella

guldsandbi
blanksvart
trämyra
ängsväddsantennmal

Fjärilar

Adscita statices

ängsmetallvinge

NT

Däggdjur

Lepus timidus

skogshare

NT §

Däggdjur
Fåglar

Muscardinus avellanarius
Cygnus cygnus

hasselmus
sångsvan

§
§

Fåglar

Anas crecca

kricka

VU §

Fåglar
Fåglar

Lyrurus tetrix
Coturnix coturnix

orre
vaktel

§
NT §

Fåglar

Caprimulgus europaeus

nattskärra

§

Fåglar

Apus apus

tornseglare

Fåglar

Crex crex

Fåglar

Porzana porzana

kornknarr
småfläckig
sumphöna

EN §
NT §
ÅGP

Fåglar

Grus grus

Fåglar
Fåglar

Organismgrupp

Svenskt namn

Skalbaggar

NT
NT
ÅGP
S
VU
ÅGP

VU §
§

Podiceps auritus

trana
svarthakedopping

Vanellus vanellus

tofsvipa

VU §

Fåglar

Numenius arquata

storspov

EN §

Fåglar
Fåglar

Actitis hypoleucos
Tringa glareola

drillsnäppa
grönbena

NT §
§

Fåglar

Larus canus

fiskmås

NT §

Fåglar
Fåglar

Larus argentatus
Sterna hirundo

gråtrut
fisktärna

VU° §
§

Fåglar

Gavia arctica

storlom

§

Fåglar

Pandion haliaetus

fiskgjuse

§

Fåglar

Accipiter gentilis

duvhök

NT §

Fåglar

Circus aeruginosus

brun kärrhök

§

Fåglar

Aegolius funereus

pärluggla

§

Fåglar
Fåglar

Glaucidium passerinum
Asio otus

§
NT §

Fåglar

Dryobates minor

sparvuggla
hornuggla
mindre hackspett

Fåglar

Dryocopus martius

spillkråka

NT §

Fåglar

Falco subbuteo

lärkfalk

§

Fåglar

Lanius collurio

törnskata

§
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Fåglar

Oriolus oriolus

sommargylling

EN §

Fåglar
Fåglar

Corvus corone
Poecile palustris

kråka
entita

NT §
NT §

Fåglar

Poecile montanus

talltita

NT §

Fåglar

Lullula arborea

trädlärka

§

Fåglar
Fåglar

Riparia riparia
Delichon urbicum

backsvala
hussvala

VU §
VU §

Fåglar

Phylloscopus sibilatrix

grönsångare

NT §

Fåglar
Fåglar

Phylloscopus trochiloides
Acrocephalus arundinaceus

lundsångare
trastsångare

NT° §
NT° §

Fåglar

Acrocephalus scirpaceus

rörsångare

NT §

Fåglar

Locustella fluviatilis

flodsångare

NT° §

Fåglar
Fåglar

Curruca curruca
Sturnus vulgaris

ärtsångare
stare

NT §
VU §

Fåglar

Turdus pilaris

björktrast

NT §

Fåglar

Turdus iliacus

NT §

Fåglar

Ficedula hypoleuca

Fåglar

Ficedula parva

rödvingetrast
svartvit flugsnappare
mindre flugsnappare

Fåglar
Fåglar

Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra

svart rödstjärt
buskskvätta

NT §
NT §

Fåglar

Carpodacus erythrinus

rosenfink

NT §

Fåglar

Chloris chloris

grönfink

EN §

Fåglar

Emberiza citrinella

gulsparv

NT §

Fåglar

Emberiza schoeniclus

sävsparv

NT §

Lavar

Felipes leucopellaeus

S

Storsvampar

Clavulinopsis luteoalba

Storsvampar

Hygrocybe ceracea

kattfotslav
aprikosfingersvamp
spröd vaxskivling

Storsvampar

Hygrocybe chlorophana

S

Storsvampar

Hygrocybe miniata

Storsvampar

Gliophorus psittacinus s.lat.

gul vaxskivling
mönjevaxskivling
papegojvaxskivling/rödgrön
vaxskivling

Storsvampar

Cuphophyllus pratensis s.lat.

S

Storsvampar

Hydnellum ferrugineum

ängsvaxskivling
dropptaggsvamp

Mossor

Bazzania trilobata

stor revmossa

S

Kärlväxter
Kärlväxter

Lycopodium clavatum
Matteuccia struthiopteris

mattlummer
strutbräken

§
§S

Kärlväxter

Blechnum spicant

kambräken

§S

Kärlväxter
Kärlväxter

Sagittaria sagittifolia
Iris pseudacorus

pilblad
svärdslilja

NT
§

Kärlväxter

Pulsatilla vulgaris

backsippa

VU §

Kärlväxter

Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris

vanlig backsippa

VU §

Kärlväxter

Ulmus glabra

skogsalm

Kärlväxter

Gentiana pneumonanthe

klockgentiana

CR
EN §
ÅGP
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Kärlväxter

Fraxinus excelsior

ask

EN

Kärlväxter
Kärlväxter

Thymus serpyllum
Arnica montana

backtimjan
slåttergubbe

NT
VU §

Gällande områdesskydd
Inga delar av inventeringsområdet har tidigare registrerats som skyddade genom kap. 7
Miljöbalken.
Strandskydd omfattar vanligtvis 100 meter kring sjöar och vattendrag, men det kan variera,
och i detaljplanerade området kan strandskyddet vara upphävt. Någon närmare utredning
av strandskyddet har inte gjorts.
Alldeles nordväst om Limmaredsområdet ligger ett område som omfattas av ett skogligt
naturvårdsavtal. Området är även en nyckelbiotop.

Resultat av fältinventering
Naturvärdesobjekt
Totalt registrerades 265 naturvärdesobjekt med en sammanlagd yta av 380 hektar. Det
motsvarar 20 % av det inventerade området. Nedan följer en sammanfattning av resultatet
och en översiktlig karta över Limmared (figur 8) och Tranemo (figur 9). Mer detaljerade
beskrivningar av varje naturvärdesobjekt finns i bilaga 2.
Två objekt med naturvärdesklass 1– högsta naturvärde registrerades:
•

Två strandmiljöer med den starkt hotade arten klockgentiana vid Ljungsnäsa sjö
(objekt 89 och 92).

Nitton objekt med naturvärdesklass 2 – högt naturvärde registrerades:
•

Två barrskogar: en sumpskog vid Toddebäcken (objekt 116) och en barrblandskog
nordost om Hagatorpet (objekt 195). Båda objekten hyser rikligt med naturvårdsarter och har ett äldre och varierat trädskikt och gott om död ved.

•

Ett naturvärdesobjekt (objekt 58) med fem jätteekar öster om väg 27 nära Limmareds säteri.

•

En naturbetesmark vid Ljungsnäs (objekt 83).

•

Tostarps ängar med obetade (objekt 172) och betade torra sandiga marker (objekt
174) samt betade fuktängar (objekt 170och 176).
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•

Svämplanen kring Assman (objekt 175) och Jälmån och Månstadsån (objekt 107).
Dessa har en stor betydelse genom att dämpa flödestoppar och rena vattnet i vattendragen.

•

Tranemosjön (objekt 137), Ljungsnäsa sjö (objekt 94) och Ösjön (objekt 10). Dessa
har endast inventerats från ytan och klassningen är därför preliminär, men de har
med stor säkerhet påtagligt eller högt naturvärde.

•

Fem åar och bäckar: Jälmån (objekt 112), Assman (objekt 171), Musån (objekt 186)
Toddebäcken (objekt 241) och Skvättebäcken (objekt 251). Även för vattendragen
är klassningen preliminär.

•

Ett källkärr (objekt 50) i östra delen av Limmaredsområdet. Det är påverkat av dikning och skogsbruk, men då det är en mycket sällsynt miljö bedöms det ändå ha ett
högt naturvärde.

65 objekt med naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde registrerades:
•

Två sjöar: Björsdamm (objekt 85) och Lilla Kroksjön (objekt 205). Dessa har endast
inventerats från ytan och klassningen är därför preliminär.

•

En strandmiljö, avskärmad av väg från svämplanet vid Månstadsån.

•

Åtta myrmarker, varav två mossar och sex fattigkärr.

•

Nitton skogsområden (fem sumpskogar, fem lövskogar och åtta barrskogar). Det rör
sig om områden som har tydliga naturvårdskvalitéer i form av till exempel gamla
träd, fuktig mark, död ved eller naturvårdsarter, men inte i samma omfattning som
objekten i naturvärdesklass 2.

•

Tre alléer, med lönnar eller lindar och med ett något äldre trädskikt.

•

Tranemo kyrkogård, med rikligt med äldre lönnar och även björkar och almar.

•

Elva småvatten, huvudsakligen grävda dammar. Dessa har endast inventerats från
ytan och klassningen är därför preliminär.

•

En bergtäkt (objekt 105), med branter och slänter som kan nyttjas av bland annat
insekter och häckande fåglar.

•

Tre åar och bäckar: Månstadsån genom Limmared och genom Tranemo, samt Bystadbäcken i nordvästra Limmaredsområdet. Dessa har endast inventerats från ytan
och klassningen är därför preliminär.

•

Sju betesmarker. Dessa hyser naturvårdsarter, men är något näringspåverkade.
Några av dem har tidigare varit åkermark, medan andra kan ha tillförts näring till
följd av tillskottsutfordring eller att de sambetats med näringsrika vallar.

•

Nio öppna blomrika marker (vägkanter, ledningsgator, banvallar och liknande).
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179 objekt med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde registrerades:
•

Åtta alléer med huvudsakligen yngre träd och en liten parkmiljö.

•

Elva stenmurar.

•

31 vattendrag. Det rör sig huvudsakligen om diken eller uträtade bäckar.

•

Tre dammar.

•

Två hällmarker.

•

Nio igenväxningsmarker. Det är ledningsgator och andra miljöer som är i en succession mellan öppna marker och skog.

•

Fyra vägslänter.

•

Två strandmiljöer.

•

Elva myrar (tio fattigkärr och en mosse), som regel utdikade eller igenväxande.

•

Fjorton betesmarker. De som hamnar i visst naturvärde är som regel påverkade av
kväve eller av igenväxning till följd av upphört bete.

•

83 skogar (27 barrskogar, 31 lövskogar, 14 blandskogar och 11 sumpskogar). Det
rör sig ofta om yngre skogar eller produktionsskogar som ändå har någon form av
naturvårdskvalitet. Det kan till exempel innebära att det finns inslag av död ved eller
gamla träd, att det finns hålträd, att marken är fuktig eller att det finns en stor variation i trädslag eller trädålder. Även stort inslag av lövträd har beaktats.
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Figur 8. Naturvärdesobjekt i Limmared.
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Figur 9. Naturvärdesobjekt i Tranemo. Brunstreckade områden är naturvärdeobjekt som avverkats under sommaren 2021.
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Landskapsobjekt
Ett landskapsobjekt har avgränsats (figur 10). Det rör sig om odlingslandskapet i Limmared
längsmed Månstadsån. Det är ett öppet landskap och består huvudsakligen av åkermarker
eller betade före detta åkermarker. Några mindre områden är idag ohävdade. Markerna är
näringsrika, vilket medför att floran är artfattig. Det öppna landskapet är framförallt gynnsamt för en del fåglar. Tofsvipa häckar åtminstone vissa år och även storspov har synts under häckningstid. Längs dikena och i bryn finns lämpliga miljöer för arter som buskskvätta,
sävsparv, törnskata och gulsparv. I området rastar även en del fåglar, bland annat brukar
det stå gäss, sångsvanar och tranor på åkrarna.

Figur 10. Landskapsobjekt i Limmared.

Naturvårdsarter
Totalt noterades 87 naturvårdsarter under inventeringen: 23 rödlistade arter, 15 fridlysta
arter (för fåglar de som är med i bilaga 1 i fågeldirektivet), 26 signalarter, 14 typiska arter
och 9 övriga arter. Arterna är redovisade i tabell 2 och på karta i figur 11 och figur 12.
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Figur 11. Naturvårdsarter i Limmaredsområdet. De rödlistade och fridlysta arterna redovisas med namn,
övriga kategorier endast med en symbol.
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Figur 12. Naturvårdsarter i Tranemoområdet. De rödlistade och fridlysta arterna redovisas med namn,
övriga kategorier endast med en symbol.
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Tabell 2. Påträffade naturvårdsarter inom inventeringsområdet vid fältinventeringen. Symbolerna i kolumnen kategori är: § (skyddad art), S (signalart), NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och T
(typisk art). Den fyrsiffriga koden i några kommentarer syftar på Natura 2000-naturtyper.
Organismgrupp

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Kategori

Skalbaggar

Granbarkgnagare

Microbregma emarginatum

S

Skalbaggar

Myskbock

Aromia moschata

S

Skinnbaggar
Steklar

Bräsmabärfis

Eurydema dominulus

fd rödlistad

Väddsandbi

Andrena hattorfiana

fd rödlistad/ÅGP-art

Steklar

Blanksvart trämyra

Lasius fuliginosus

S

Fjärilar

Ängsmetallvinge

Adscita statices

NT

Fjärilar

Zygaena filipendulae

NT

Trollsländor

Sexfläckig bastardsvärmare
Pudrad kärrtrollslända

Leucorrhinia albifrons

§

Kräldjur

Skogsödla

Zootoca vivipara

§

Fåglar
Fåglar

Tjäder
Fiskgjuse

Tetrao urogallus
Pandion haliaetus

§
§

Fåglar

Duvhök

Accipiter gentilis

§,NT

Fåglar
Fåglar

Brun kärrhök
Röd glada

Circus aeruginosus
Milvus milvus

§
§

Fåglar

Göktyta

Jynx torquilla

Fåglar

Mindre hackspett

Dryobates minor

NT

Fåglar
Fåglar

Spillkråka
Törnskata

Dryocopus martius
Lanius collurio

NT
§

Fåglar

Entita

Poecile palustris

NT

Fåglar
Fåglar

Talltita
Trädlärka

Poecile montanus
Lullula arborea

NT
§

Fåglar

Buskskvätta

Saxicola rubetra

NT

Fåglar

Gulsparv

Emberiza citrinella

NT

Fåglar
Groddjur

Sävsparv
Vanlig padda

Emberiza schoeniclus
Bufo bufo

NT
§

Groddjur

Åkergroda

Rana arvalis

§

Groddjur
Lavar

Vanlig groda
Rostfläck

Rana temporaria
Arthonia vinosa

§
S

Lavar

Kattfotslav

Felipes leucopellaeus

S

Lavar

Kornig nållav

Chaenotheca chlorella

S

Lavar
Lavar

Brunpudrad nållav
Lönnlav

Chaenotheca gracillima
Bacidia rubella

NT
S

Lavar

Lunglav

Lobaria pulmonaria

NT

Svampar

Smal svampklubba

S

Svampar

Kortskaftad ärgspik

Tolypocladium ophioglossoides
Microcalicium ahlneri

Svampar

Hagfingersvamp

Clavulinopsis helvola

S

Svampar

Barrviolspindling

Cortinarius harcynicus

NT

Svampar

Kantarellvaxskivling

Hygrocybe cantharellus

S

Svampar

Spröd vaxskivling

Hygrocybe ceracea

S

Svampar

Gul vaxskivling

Hygrocybe chlorophana

S
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Svampar

Toppvaxskivling

Hygrocybe conica

S

Svampar

Småvaxskivling

Hygrocybe insipida

S

Svampar
Svampar

Mönjevaxskivling
Honungsvaxskivling

Hygrocybe miniata
Hygrocybe reidii

S
S

Svampar

Papegojvaxskivling

Gliophorus psittacinus s.str.

S

Svampar
Svampar

Lutvaxskivling
Lila vaxskivling

Neohygrocybe nitrata
Cuphophyllus flavipes

NT
NT

Svampar

Ängsvaxskivling

S

Svampar

Vit vaxskivling

Svampar

Oxtungssvamp

Cuphophyllus pratensis
s.lat.
Cuphophyllus virgineus
s.lat.
Fistulina hepatica

Svampar

Blåsopp

Gyroporus cyanescens

Svampar

Vit hattmurkla

Mossor

Kärrpraktmossa

Helvella crispa
Plagiomnium ellipticum

Mossor

Guldlockmossa

Homalothecium sericeum

S

Mossor
Mossor

Fällmossa
Vedtrappmossa

Antitrichia curtipendula
Crossocalyx hellerianus

S
NT

Mossor

Kornknutmossa

Odontoschisma denudatum

S

Mossor

Stor revmossa

Bazzania trilobata

S

Mossor

Trädporella

Porella platyphylla

S

Mossor

Dunmossa

Trichocolea tomentella

S

Kärlväxter

Revlummer

Lycopodium annotinum

§

Kärlväxter
Kärlväxter

Mattlummer
Strutbräken

Lycopodium clavatum
Matteuccia struthiopteris

§
S

Kärlväxter

Missne

Calla palustris

T

Kärlväxter

Myrlilja

Narthecium ossifragum

T

Kärlväxter

Grönvit nattviol

Platanthera chlorantha

§

Kärlväxter

Borsttåg

Juncus squarrosus

NT

Kärlväxter

Vitag

Rhynchospora alba

T

Kärlväxter

Knägräs

Danthonia decumbens

T

Kärlväxter

Backsippa

Pulsatilla vulgaris

§,VU

Kärlväxter

Käringtand

Lotus corniculatus

T

Kärlväxter

Bäckbräsma

Cardamine amara

T

Kärlväxter

Rundsileshår

Drosera rotundifolia

T

Kärlväxter

Gullviva

Primula veris

§

Kärlväxter

Stenmåra

Galium saxatile

T

Kärlväxter

Klockgentiana

Gentiana pneumonanthe

§,EN
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S
NT
sparsamt förekommande art
sparsamt förekommande art
förekommer ofta i
artrika miljöer

Har ett ganska lågt signalvärde i området

Förekomsterna är troligen spridda från odling
typisk art i 9080
Lövsumpskog mm
Typisk art i 7140 Öppna
mossar och kärr

Typisk art i 7140 Öppna
mossar och kärr
Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker mm
Typisk art för kalkgräsmarker och grå dyner
men bedöms vara en
bra naturvårdsart även i
andra miljöer.
Typisk art i 7160 Källor
och källkärr

Typisk art i 6230 Stagggräsmarker mm

NATURCENTRUM AB
Kärlväxter

Hällveronika
Blåsuga

Veronica longifolia × spicata
Ajuga pyramidalis

Kärlväxter

T

Kärlväxter

Backtimjan

Thymus serpyllum

NT

Kärlväxter

Ängsskallra

Rhinanthus minor

T

Kärlväxter

Blåmunkar

Jasione montana

T

Kärlväxter

Vattenklöver

Menyanthes trifoliata

T

Kärlväxter

Slåttergubbe

Arnica montana

VU

Kärlväxter

Prästkrage

Leucanthemum vulgare

T

Kärlväxter

Åkervädd

Knautia arvensis

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker mm
Viktig nektarväxt

Kärlväxter

Ängsvädd

Succisa pratensis

Viktig nektarväxt

Kärlväxter

Bockrot

Pimpinella saxifraga

T
T
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mossar och kärr
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Värdeelement
I inventeringen har ingått att söka efter särskilt skyddsvärda träd, dvs träd som är grövre
än en meter i brösthöjdsdiameter, träd som är grövre än 40 cm med större håligheter samt
träd som är riktigt gamla.
10 särskilt skyddsvärda träd registrerades under inventeringen. Fem jätteekar växer i Limmared vid väg 27 och innan vägen byggdes ingick de i samma mark som ekhagen med grova
ekar vid Limmareds säteri. Ytterligare en grov ek står vid ett lövområde vid Fåle och vid
huset vid Fåle står även två större lövträd, en alm och en lönn. Slutligen finns två lönnar i
Tranemo, i en allé bakom ICA-butiken, som har håligheter som gör att de kvalar in som
skyddsvärda träd. De inmätta träden finns redovisade i Tabell 2 och figur 13 och 14.
Tabell 2. Skyddsvärda träd som registrerats under inventeringen.
id

trädslag

omkrets

Kommentar

Skötselbehov

x

y

1

ek

320

6377174

lönn

280

Frihuggning
inom 10 år
-

400690

2

Har nyligen tappat en stor gren. Även hålighet i en
grov grenbas, osäker på hur djupt. I övrigt friskt.
Flera håligheter några meter upp. I övrigt friskt.

401628

6376991

3

alm

390

-

401652

6376974

4

ek

330

6376864

ek

320

400710

6376818

6

ek

300

Frihuggning
inom 10 år
Frihuggning
inom 10 år
Frihuggning
inom 10 år

401536

5

Grovt, men inga tydliga håligheter. Står ganska öppet. Signalarten lönnlav noterades.
Små håligheter finns. Även död ved efter tappade
grenar.
Friskt träd. Småträd på väg upp i kronan.

400727

6376745

7

ek

320

Frihuggning
inom 10 år

400698

6376736

8

ek

420

400714

6376702

9

lönn

170

Frihuggning
inom 10 år
Fortsatt
hamling

400934

6372312

10

lönn

210

Fortsatt
hamling

400907

6372278

Friskt träd. Småträd på väg upp i kronan. Trädet
växer på tomtmark och omkretsen är endast taget
med ögonmått. På gränsen till jätteträd.
Trädstammen kluven, nästan som hålighet i mitten. Omkretsen är mätt på den grövsta delen, mäter man om båda blir den över fyra meter.
Friskt träd. Småträd på väg upp i kronan.
Hamlad lönn i allé. Stor hålighet längst ned, ingång
ca en meter hög, håligheten fortsätter nedåt och
det stod vid besöket vatten längst ned.
Hamlad lönn i allé. Hålighet ett par meter upp. Ingången är ca en decimeter i diameter, men troligen större inuti.
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Figur 13. Skyddsvärda träd i Limmaredsområdet.

Figur 14. Skyddsvärda träd i Tranemoområdet.
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Generella biotopskydd
Områden som omfattas av generellt biotopskydd framgår av Bilaga 1 – Förtydligande av
metodik
Totalt registrerades 129 objekt som omfattas av det generella biotopskyddet: 15 alléer, 54
småvatten (främst diken), 13 stenmurar, 46 odlingsrösen och 1 åkerholme.
Förutom alléerna ska alla de registrerade miljöerna ligga i jordbrukslandskap för att omfattas av det generella biotopskyddet. I några fall med tidigare brukade marker är det svårt att
bedöma om marken ska betraktas som åkermark (till exempel objekt 41 och 48) . Andra
svårigheter är att bedöma om ett småvatten håller vatten under större delen av året (många
är mer eller mindre torra sommartid) eller om en allé består av huvudsakligen vuxna träd
(vid inventeringen har satts en gräns på cirka 20 cm i brösthöjdsdiameter).
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Figur 15. Objekt som omfattas av generellt biotopskydd i Limmaredsområdet.
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Figur 16. Objekt som omfattas av generellt biotopskydd i Tranemoområdet. Se figur 17 för tydligare bild
av området kring Järpesbo.
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Figur 17. En uppförstorad bild av Järpesbo, där det är tätast med generella biotopskydd.
.
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Bilaga 1 – Förtydliganden av metodik
Förarbete
För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades hela inventeringsområdet med hjälp av ortofoto. Relevant information om biologiska bevarandevärden
och naturvårdsintressen eftersöktes dessutom från följande källor:
•

Länsstyrelsens WebbGIS

•

Naturvårdsverkets Skyddad natur

•

Skogsstyrelsens Skogens pärlor

•

Jordbruksverkets databas TUVA

•

Vatteninformationssystem i Sverige VISS

•

Biotopkarteringsdatabasen

•

Trafikverkets Lastkajen

•

SLU Artdatabanken. Uttag av rödlistade, fridlysta, N2000 och skyddsklassade
arter.

Naturvårdsarter
Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i
sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Bland naturvårdsarterna har
rödlistade arter och skyddade arter särskild betydelse. Naturvårdsarter kan, men behöver inte, tillhöra en eller flera olika kategorier enligt nedan.
Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens
(IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper
risk att försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier. NT= Nära
hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = akut hotad och RE = nationellt utdöd. Rödlistade arter markeras i rapporten med någon av ovanstående hotkategorier efter artnamnet. Kategorierna VU, EN och CR räknas som hotade (SLU Artdatabanken, 2020).
Skyddade arter markeras i rapporten med § efter artnamnet. Med skyddad art eller
fridlyst avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ artskyddsförordningen. När
det gäller fåglar, som samtliga är skyddade, är praxis att särskilt beakta rödlistade
arter och arter som redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. Stöd för en sådan praxis
finns i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2009) där följande står att
läsa: ”Även om alla fågelarter omfattas av skydd enligt förordningen bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter
som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.”
Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som genom sin närvaro indikerar att ett område har högt naturvärde i skog – signalarter i skog. Art som tillhör
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denna kategori markeras med S efter artnamnet. Arter som enligt Skogsstyrelsens
förteckningar har lågt signalvärde i den aktuella regionen har inte beaktats vid naturvärdesbedömningen (Nitare 2000; Nitare 2019).
För varje Natura 2000-naturtyp finns en lista på typiska arter. Dessa används för att
bedöma ett områdes bevarandestatus. Typiska arter markeras med T efter artnamnet. En typisk art anses i första hand vara relevant för vissa naturtyper, men i praktiken kan många typiska arter även fungera som naturvårdsarter även i andra naturtyper.
Arter som bedöms uppfylla definitionen för naturvårdsart, men som inte tillhör någon
av ovanstående kategorier, markeras med NV efter artnamnet. Sådana arter kan vara
mindre allmänna arter eller arter som kan betraktas som indikatorarter men inte
finns redovisade på officiella listor.

Generellt skyddade biotopskyddsområden
Generellt skyddade biotopskyddsområden är skyddade enlig miljöbalken 7 kap 11§
och bilaga 1 till förordningen om områdesskydd. De flesta generellt skyddade biotopskyddsområdena finns i jordbrukslandskapet (Naturvårdsverket, 2012). Dessa är:
•

Allé

•

Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark

•

Odlingsröse i jordbruksmark

•

Pilevall

•

Småvatten och våtmark i jordbruksmark

•

Stenmur i jordbruksmark

•

Åkerholme

Värdeelement
Vid inventeringen har särskilt skyddsvärda träd inventerats, det vill säga:
•

Jätteträd – levande och döda träd som är grövre än 1 meter i diameter på det
smalaste stället under brösthöjd.

•

Mycket gamla träd – gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år och övriga
trädslag som är äldre än 140 år. Träden kan vara levande eller döda.

•

Grova hålträd – levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i
brösthöjd och som har en väl utvecklad hålighet i huvudstammen. Träden ska
vara av naturligt förekommande träslag.
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