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Miljö- och byggkontoret 
Ljungby kommun 
341 83 Ljungby 

 

Naturvärdesinventering av Eka utvecklingsområde  
 
På uppdrag av miljö- och byggkontoret i Ljungby kommun har en inventering av 
naturvärden inom ett avgränsat område, bestående av delar av fastigheterna Eka 
3:3 och 3:6, utförts inför en tänkt planläggning av området. Ett par planeringsre-
sor på områdets vägar gjordes våren 2017. Fältarbetet i området gjordes 2017-
05-12. 
 
Metodik 
Med utgångspunkt från en flygbild i färg över området besöktes och genomströ-
vades sådana platser som bedömdes kunna vara intressanta ur naturvårdsyn-
punkt. Homogena barrdominerade skogar eller föryngringsytor undersöktes 
därmed inte. På platserna gjordes noteringar om intressanta träd och de växtar-
ter som sågs. Inga kompletta artlistor upprättades utan endast arter som var 
mindre vanliga, visade på växtsamhälle eller var kvarstående rester av tidigare 
markanvändning noterades. Med hänsyn till årstiden kunde endast vårblom-
mande arter noteras. Kulturlämningar noterades där sådana observerades. Den 
exakta lokaliseringen av dessa t.ex. stenmurar har inte redovisats utan endast 
ungefärliga lägen, dvs ingen GPS-inmätning är gjort. En del foton togs för att visa 
på värdefulla delar eller objekt. 
 
Sammanfattning 
Det aktuella inventeringsområdet består i söder av två gårdar med mer eller 
mindre sammanhängande omgivande öppen mark (Eka). Den öppna marken är 
huvudsakligen brukad åker. I norra delen finns en gård/torp med en del omgi-
vande öppen mark (Ekalund). Här finns en brukad åker samt övergiven och igen-
växande jordbruksmark. Övrig mark är skogsmark med i huvudsak barrdomine-
rad skog. I området finns en endurobana som genomlöper stora delar av både 
den gamla inägomarken och skogen. På vissa platser är banan skadlig för områ-
dets naturvärden. I området har flera områden med naturvärden uppmärksam-
mats. Det handlar om biologiska värden i första hand knutna till träd men även 
vissa floravärden. De uppmärksammade värdena är i huvudsak knutna till inä-
gomarker i anslutning gårdarna och till den väg som genomlöper området.  
Inom undersökningsområdet har Skogsstyrelsen klassat ett område som nyckel-
biotop och urskilt en sumpskog. Ett värdeområde finns kring de södra gårdarna 
där urskiljda delar tillsammans med den brukade åkern och den utpekade nyck-
elbiotopen även utgör en landskapsmässigt värdefull del. Det andra området ut-
görs av Ekalund med omgivande öppen mark och intilliggande sumpskog. 
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  Detaljerad information ges nedan för de olika områdena. I de gamla inägoom-
rådena finns ett flertal stenmurar och odlingsrösen. Utöver utpekade stenmurar 
finns fler i området som inte angivet t.ex. vid åkermark.  Särskilt vid de bebyggda 
områdena är det ytligt berg och berg i dagen. Det kan röra sig om hyperitdiabas 
som ger mindre sura jordar. Området har inte uppmärksammats i länets natur-
vårdsprogram. Två fornlämningar finns registrerade inom området. Den ena är 
en gårdstomt där gården Ekalund ligger samt en offerkälla, vilken idag är en upp-
grävd vattenhåla, just öster om vägen norr om gränsen till Eka 3:6. En mycket 
gammal gårdtomt ligger strax söder om undersökningsområdet, vilken är känd 
från 1500-talet. 
 
Delområdesbeskrivningar 
 
Område 1. Byvägen mellan de västra gårdarna. 
 
Byvägen mellan de båda västra gårdarna har på båda sidorna enkla stenmurar. 
Söder om vägen och fram till åkern finns senvuxen ek, hägg och någon apel. På 
marken finns en ängsartad flora med arter som gökärt, ängssyra, bergssyra, röl-
lika och åkervädd. Även kruståtel, vitsippa och liljekonvalj noterades. Ålderdom-
lig struktur och vissa naturvärden knutna till flora och träd. 
 
Område 2. Ekbacken. 
 
Höglänt mark med berg i dagen i väster som innesluts av åker norr om byvägen. 
En välavgränsad kulle med mycket senvuxen och delvis relativt grov ek. Här finns 
också grov hassel med en brösthöjdsdiameter(db) på ca 25 cm och gammal sälg 
(db ca 50 cm). Grunden till en linbasta finns i nordvästra kanten. På marken note-
rades vitsippa och liljekonvalj men området har sannolikt varit ängsmark tidigare. 
En del död ved finns i området. Endurobanan går igenom området vilket orsakar 
skador på områdets naturvärden. Näringsrik jord och delvis tunna jordlager med 
dålig vattentillgång bidrar till ett biologiskt område. Området har stora naturvär-
den främst knutna till områdets träd och buskar. 
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Område 2. Ekbacken med grova ekar. 
 
Område 3. Fägatan. 
Igenvuxen gammal fägata kantad av enkla stenmurar. Mycket asp. Stort kultur-
värde och visst naturvärde knutet till träd och buskar. 
 

 
Område 3. Den igenväxande fägatan söder om den gamla ladugården. 
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Område 4. Trädgården. 
 
Igenväxande trädgård med mycket träd och buskar och en del kvarstående träd-
gårdsväxter. Så noterades utöver vanliga trädslag päron, apel, plommon, syren 
och kastanj. På marken sågs pärlhyacint, rysk blåstjärna, påsklilja och blad av två 
olika sorters liljor. Även spirea, kaprifol och kirskål noterades. Den igenväxande 
trädgården utgör ett värdefullt komplement till den angränsande ekbacken i väs-
ter. 
 

 
Område 4. Den igenväxande trädgården med den gamla mangårdsbyggnaden 
som troligen är från slutet av 1800-talet. 
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Område 4. Det nordöstra hörnet av trädgården vid byvägen med en grov död ek. 
Ekkullen (område 5) syns i bakgrunden. 
 
Område 5. Ekkullen. 
 
Liten kulle med berg i dagen bevuxet med några ekar. En av dem är undersök-
ningsområdets grövsta och biologiskt mest intressanta träd (db ca 140 cm). De 
båda andra inte så grova eller gamla (db ca 80 resp ca 50 cm) men kan så små-
ningom uppnå liknande kvalitéer som det nu grövsta trädet. Här växer också has-
sel, rönn, hägg och björk. Av övriga växter noterades den inte särskilt vanliga 
lundstarr (Carex montana) samt teveronika, gökärt, vitsippa, liljekonvalj, kirskål, 
hundäxing och hallon.  Här finns också odlingsrösen. Endurobanan går igenom 
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området vilket är skadligt för områdets naturvärden. Stora naturvärden. Områ-
det har av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. 
 

 
Område5. Den grova eken till vänster och bergknallen i mitten. 
 
Område 6. Barrsumpskogen med omgivningar. 
 
Ett barrdominerat område på något sluttande mark. Inom området finns i väster 
den omgrävda källan och i närheten av den några grova lövträd som ek (db ca 80 
cm) och asp (db ca 50 cm). En stenmur i söder går runt området i öster och norr-
rut längs östra kanten av område 7. I östra delen av området växer ett par grova 
ekar (db ca 80 cm) i yngre granskog. I området finns också en del död ved t.ex. 
stående döda mindre ekar. Stora naturvärden. Naturvärdena skull gynnas om de 
gamla ekarna frihöggs och även graninslaget begränsades i övriga delar. En för-
siktig gallring bör gynna ek, asp, asp och tall. Målbilden bör vara grova träd som 
får dö av efterhand. 
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Område 6. Inne i sumpskogen finns bl.a. denna döda ek. 
 
Område 7. Öppen inägomark. 
 
Igenväxande ej brukad jordbruksmark. Det mesta har nog varit åker tidigare. Av-
gränsas i öster av en stenmur som sannolikt var gräns till den betade utmar-
ken/skogen. Inom området finns enstaka stora granar och mindre buskpartier. 
Flera odlingsrösen. Bostadshuset, som nu bara är ett skal, ligger på en välavgrän-
sad tomt med delvis stensatt kant. Rasad jordkällare. Flera aplar. Upplag och till-
fälliga byggnader förfular området. Endurobanan har sitt centrum här. Områdets 
värden är landskapsmässiga tillsammans med den brukade åkern och bergryggen 
nedan. 
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Område 8. Bergrygg med träd. 
 
Markerad bergrygg med berg i dagen. Delvis öppen mark och delvis bevuxen 
med rönn, tall (db ca 35 cm), asp (db ca 35 cm), gran, björk och apel. På marken 
noterades ärenpris och styvmorsviol. Odlingsrösen. Endurobanan går igenom. 
Vissa naturvärden knutna till träd och bergryggens tunna jordtäcke. 
 

 
Område 8. Berg i dagen. 
 
 
 
Några punktobjekt med vissa värden. 
 
A. Markerat odlingsröse/stentipp i åkerkanten med björk och sälg. 
B. Relativ öppet område i granskogen med berg i dagen och odlingsrösen. 

Stenmåra noterades. 
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Objekt B. Berg i dagen och stentipp. 
 
C. Stentipp. 
D. Den uppgrävda källan som nu är ett vattenhål. 
E. Markerat odlingsröse i tidigare åkermark bevuxet med asp och hägg. 
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Objekt E. Odlingsröset med asp och hägg. 

 
F. Aspdunge i odlingsröse 
 
 
Bilaga 1. Inskannad karta med inritade delområden och punktobjekt. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Ingvar Nilsson 
 
Övraryd 2018-01-23 


