
Naturinventering Uggledalsberget 2009 
 
 
Mikael Finsberg, Park- och naturförvaltningen och Dan Rydberg, Fastighetskontoret 
gjorde i maj 2009 en översiktlig naturinventering av området kallat Uggledalsberget, 
se kartbilaga sist i denna rapport. En kompletterande inventering gjordes i september 
2009 av Mikael Finsberg. 
 
I princip kan sägas att de mest värdefulla partierna finns i områdets södra delar. 
Området består av ett mindre antal bergstoppar med svackor emellan. 
 

Delområdesbeskrivningar 

Delområde 1 
En svacka med äldre ekar i söder. I övrigt är trädskiktet blandad med tall och asp. Här 
finns gott om kaprifol och blåbär. 
Ganska högt socialt värde. 

Delområde 2 
Öppen yta med husgrunder. Ytan hålls öppen av närboende och används tydligen 
ganska mycket. 
Detta delområde har högt socialt värde. Bör skyddas från exploatering. 

Delområde 3 
En svacka med bäckravin. I övrigt är trädskiktet yngre och blandat med bl a alm, 
tysklönn, björk, klibbal och ask. Här finns också gott om kaprifol och en hel del 
hassel, vilket höjer naturvärdet.  
Detta är ett område med högt naturvärde som bör skyddas från exploatering. 

Delområde 4 
Område med ganska ungt trädskikt.  
Inga höga naturvärden. 

Delområde 5 
En ganska bred svacka med äldre tallar och unga ekar.  
Har måttliga naturvärden. 

Delområde 6 
Ett stor delområde med äldre tallar och en hel del yngre träd. 
Har ett måttligt naturvärde, men en del av de grövsta tallarna bör bevaras vid en 
exploatering. 

Delområde 7 
Bergbrant mot Säröleden. En del krattartade ekar som har ett högt naturvärde, med bl 
a skägglavar (Usnea ssp.) på. 



Delområde 8 
Sluttande dalgång som fortsätter från Uggledals Byväg och nordost. Används mycket 
av boende i området. Här finns en del medelgamla ekar och en och annan oxel. I 
västra delen finns en gammal anlagd damm. 
Högt socialt värde och tämligen högt naturvärde. 

Delområde 9 
Vacker ravinskog med höga naturvärden. Detta framförallt genom att Krogabäcken 
rinner igenom delområdet. Denna bäck är känd för sitt öringbestånd.  
Mycket högt naturvärde och måttligt socialt värde. 

Fuktområde 
Ett mindre fuktområde med vitmossor, odon och klockljung. Ligger som en skål på 
toppen av berget. 
Har ett måttligt naturvärde. 

Hällmarker 
Den största arealen i området består av hällmarker, där det ibland inte finns några träd 
och ibland är trädbeklätt, oftast med tallar. 
Har inget större naturvärde i trakten, men har en mycket fin utsiktsplats i sydost med 
utsikt över havet och jordbruksmarkerna i söder/sydväst. Denna bör bevaras från 
exploatering, med en tämligen väl tilltagen buffertzon. 
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