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Sammanfattning 
Området vid Eriksberg, som inventerats översiktligt i mars och maj 2017, omfattar 55 ha varav ca 50 
ha åkermark som genomkorsas av öppna diken. Åkermarken angränsar i norr mot ett skogsområde 
som i naturvård- och friluftsplanens kartdel utpekats ha höga naturvärden. I områdets sydvästra del, 
finns ett övergivet gårdsområde med en stor lada, omgivet av lite ängsmark med ädla lövträd och 
gamla trädgårdsväxter. Inom området finns biotopskyddade diken och åkerholmar. Två träd, en ask 
och en lind i gårdsmiljön, är utpekade som värdefulla i Länsstyrelsen inventering. De naturvärden 
som finns utgörs främst av dikena som är viktiga ledlinjer och spridningsvägar för arter, 
brynmiljöerna i nord och nordöst och den södra mer opåverkade delen av huvuddiket samt de ädla 
lövträden vid gårdsmiljön. I nordöstra hörnet finns också bäverdammar och en hydda som reglerar 
vattenflödet i huvudiket. 
 

 
Karta över Eriksbergs jordbruksområde samt omgivande naturmark. Röda cirklar markerar åkerholmar. Gul linje markerar 
sträckor med värdefull brynmiljö. Gårdsmiljön är markerad med grön yta och skogsbestånd med orange. Värdefull del av 
jordbruksdike är markerat med ljusblå sträckning. Bäverhydda och dammar är markerat med mörkblått. Skala 1:4000  
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Åkerholmar 
 
Beskrivning 
Åkerholmarna är ca 10-12 meter i diameter. De saknar busk- och trädskikt och har berg i dagen.  
 
Formellt skydd 
Åkerholmarna på de östra brukningsenheterna är biotopskyddade (behövs dispens från 
Länsstyrelsen). Eventuellt uppfyller även holmen i väster kriterierna för en åkerholme. Den är idag 
täckt av lövsly. I ortofot från 1960 ser det dock endast ut att vara ett fuktigare markparti. 
 
Arter 
På åkerholmarna växer bland annat rölleka, hundkex, ängssyra, veronika och olika gräs. 
 
Betydelse 
Åkerholmar är värdefulla biotoper för flera av jordbrukslandskapets fågel- och däggdjursarter och har 
ofta en ganska rik kärlväxtflora inklusive flera arter som minskat i odlingslandskapet i övrigt. 
Åkerholmarna har ofta ett gynnsamt lokalklimat och erbjuder både lämpliga livsmiljöer för 
värmekrävande arter, samt skydd och föda för bland annat flera grod- och kräldjursarter. 
Då åkerholmarna vid Eriksberg är relativt små, utan stenrösen och dessutom saknar både busk- och 
trädskikt hyser de troligtvis inte några höga naturvärden, men de har fortfarande, bortsett från den 
kulturhistoriska aspekten, betydelse för bland annat fåglar som häckar och födosöker i 
jordbrukslandskapet (t.ex stenskvätta och sädesärla) samt gnagare och kräldjur. 
 

      
Åkerholme i norr.         Åkerholme i söder. 
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Område i väst som troligtvis klassas som åkerholme enligt miljöbalken. 

 

Diken 
 
Beskrivning 
Jordbruksmarken genomkorsas av ett bredare dike i nordsydlig riktning. Från detta grenar sig ett 
antal mindre diken ut i öst-västlig riktning. 
 
Formellt skydd 
Öppna diken i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en 
fuktig markyta omfattas av reglerna om biotopskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken. Det innebär att 
man inte får bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som kan skada den naturmiljö som diket 
utgör. Länsstyrelsen kan medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. 
 
Arter 
I diket och på dikeskanterna finns t.ex skogssäv, flenört, kärringtand, smörblomma, vitklöver, enstaka 
ormbunkar och ett fåtal unga sälgar och alar.  
 
Betydelse 
Öppna diken är viktiga inslag i landskapet och fungerar som livsmiljöer, spridningskorridorer och 
ledlinjer för växter och djur. Eftersom öppna diken i viss mån liknar våtmarker och därför kan försörja 
samma organismer är de viktiga att bevara, speciellt i miljöer där det finns få våtmarker.  
 
Diket som går i nord-sydlig riktning, är det bredaste och med mest flöde. Större delen av diket är 
tidigare röjt och rensat. Diket är dock mindre påverkat längs i syd, där de är något meandrande och 
har mer växtlighet på sidorna. Det finns mycket få naturliga små bäckfåror kvar i 
jordbrukslandskapet, eftersom de ofta har fördjupats och rätats ut till diken. De mer naturliga 
vattendragen innehåller en betydligt större variation av olika livsmiljöer än diken, och ger därför 
förutsättningar för fler arter. De naturliga vattenfårorna, särskilt de meandrande, i 
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jordbrukslandskapet utgör därför viktiga restbiotoper för många arter som är knutna till sötvatten. 
Denna sydligare del av åkerdiket är därför allra mest skyddsvärda biten. 
 
Vid en eventuell exploatering bör skyddszoner bevaras på bägge sidor om dikena som får fungera 
som refuger och spridningsvägar för olika växt- och djurarter i åkerlandskapet. Bredd på kantzonen 
föreslås vara minst 5 meter på vardera sida, men frågan bör utredas vidare. 
 

      
Huvuddiket i norr.             Huvuddiket. 
 

 
Huduvddiket längst i söder, meandrande och lummigt.   
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Brynmiljöer 
 
Beskrivning 
Jordbruksmarken omges i huvudsak av skog. Skogen närmast angränsande jordbruksmarken har 
brynkaraktär, dvs är mer lövdominerad och öppen, med mer buskvegetation. 
 
Formellt skydd 
Saknas. 
 
Betydelse 
Bryn är solbelysta övergångsmiljöer mellan skog och jordbruksmark där det skapas goda 
förutsättningar för stor artrikedom.  
 
Framför allt i norr finns en fin brynmiljö som bör bevaras och ges en skyddszon vid eventuell 
exploatering. Lämplig bredd på skyddszonen bör utredas men bedöms vara ca 4-5 meter. Att brynen 
är fortsatt solbelyst är en viktig förutsättning. Ett alternativ är att plantera ängsfrön på zonen som 
sparas, den måste dock skötas regelbundet med slåtter eller bete. Själva brynen behöver också viss 
skötsel för att värdena ska bibehållas och öka.  
 

 
Bryn i norr, del av skog som utpekats ha naturvärden i naturvård- och friluftsplanens kartdel. 

 

 
I nordöst finns en öppnare skogsparti som vetter ut mot åkern, också har brynkaraktär. Det finns asp, hallon och en äldre 
skyddsvärd sälg. Eventuellt har det tidigare förekommit skogsbete på platsen. 
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I söder finns ett öppnare parti med lövträd. Buskskikt saknas i princip, men det finns värden i förekomst av bland annat sälg. 

 

 
Vid gårdsmiljön i sydväst finns även ett bryn med bland annat kornell och hägg. 

 

Gårdsmiljö 
 
Beskrivning 
I områdets sydvästra del finns en övergiven gårdsmiljö med en lada. 
 
Formellt skydd 
Saknas. 
 
Arter 
Här finns arter som vittnar om gammal gårdsmiljö; ask, lönn, lind, hästkastanj, vinbärsbuskar, 
gullregn, syren m.m. Det finns även obrukad ängsmark och ett bryn med blommande träd och 
buskar. Asken och linden är utpekade som värdefulla i Länsstyrelsen trädinventering. Asken är 
rödlistad pga att den är kraftigt drabbad av askskottsjuka. 
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Betydelse 
Förutom den kulturhistoriska aspekten finns det värden i de ädla lövträden på platsen, ängsmarken 
(för fåglar och små däggdjur t.ex) och brynet (för småfåglar och pollinerande insekter t.ex). 
 

     
Ladan.                   Lind.  

 

    
Lönn.                   Vinbärsbuskar. 
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Skogsbestånd 
I anslutning till jordbruksmarken finns 6 stycken skogsbestånd (markerade med bokstäver i kartan) 
som beskrivs översiktligt nedan. Naturvärde är bedömt baserat på översiktlig, subjektiv 
fältinventering samt information från skogsbruksplan och anges som lågt naturvärde, visst 
naturvärde, påtagligt naturvärde, högt naturvärde eller högsta naturvärde. 
 

 
 
A 
Beskrivning: Grandominerat blandbestånd med hög lövandel, delvis f.d. jordbruksmark. Död ved 
förekommer rikligt. Gammalt dike. Brynmiljö och kantzon mot åker. 
Narturvärde: Påtagligt naturvärde. 
 

B 
Beskrivning: Granskog på frisk till fuktig f.d. jordbruksmark. 
Narturvärde: Lågt naturvärde. 
 

C 
Beskrivning: Blandskog, med stort inslag av lövträd bl.a. ek, sälg och asp. Inslag av gammal tall. 
Kantzon mot åker. 
Narturvärde: Påtagligt naturvärde. 
 

D 
Beskrivning: Blandskog bestånden av i huvudsak tall, gran och björk. Inslag av gammal tall. Kantzon 
mot åker. 
Narturvärde: Visst naturvärde. 
 

E 
Beskrivning: Äldre barrblandskog, med inslag av död ved. 
Narturvärde: Visst naturvärde. 
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F 
Beskrivning: Lövdominerad, delvis tät och yngre skog bestående av framför allt asp, gråal, björk och 
hägg. F.d. jordbruksmark.  
Narturvärde: Visst naturvärde. 
 

 

Bäverhydda  
 
Beskrivning 
Strax utanför jordbruksmaren i nordöst finns det finns 2 stycken bäverdammar och en hydda. Diket 
på som dammarna är belägna i ansluter till huvuddiket i jordbruksmarken och reglerar på så sätt 
flödet i detta.   
 
Bäver påverkar ekosystem och det omgivande organismsamhället på ett antal olika sätt och brukar 
beskrivas som en nyckelart. Den kan långsiktigt förändra landskapet genom att skapa öppna 
vattenytor som kan utvecklas till kärr, sumpskogar och bäverängar. 
 

     
Mindre damm.                   Stor damm i kraftledningsgatan. 
 

 
Hyddan, i karftledningsgatan. 
 
 
 

 


