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Sammanfattning 

Godset Almnäs ligger på Vätterns västra kust strax söder om Hjo i Väster-
götland. Jordbruksmarken (ca 1.000 ha) är i huvudsak belägen på kustslätten 
Guldkroken närmast sjön och skogsmarken (ca 2.200 ha) på bergsryggen 
Hökensås väster därom. Jordbruket på Almnäs är ekologiskt och en omfat-
tande mjölkproduktion bedrivs. I ett nytt gårdsmejeri har produktion av 
Wrångebäcksost nyligen återupptagits. Denna ost är nu aktuell för certifie-
ring enligt EU:s regler för ursprungsskydd. En sådan certifiering är beroende 
av att produkten kan kopplas samman med produktionsplatsen. Det gäller 
både historiskt genom produktionsmetoder m.m. och genom egenskaper som 
hänger samman med platsens naturgivna förutsättningar. Dessa historiska 
och naturgivna förhållanden bildar tillsammans det från franskan hämtade 
begreppet terroir. Syftet med denna rapport är att vetenskapligt definiera de 
delar av Wrångebäcksostens terroir som är knutna till produktionsplatsens 
naturgivna förutsättningar. Någon sådan studie har inte gjorts tidigare i Sve-
rige. 

I rapporten beskrivs Almnäs naturgeografi (landformer, berggrund, 
jordarter, hydrologi, klimat etc.) samt vegetation och djurliv. Vidare beskrivs 
jordbrukslandskapet och till detta knutna naturvärden. Anledningen är att det 
är positivt för en certifiering om produktionen bidrar till att bevara ett tradit-
ionellt odlingslandskap av värde för natur- och kulturvård.  

Ett flertal naturgivna faktorer – topografi, jordarter, vattentillgång, lokal-
klimat m.m. – ger tillsammans Guldkroken förutsättningar för jordbruk som 
är klart gynnsamma jämfört med denna del av Västergötland i övrigt. Här 
finns säkerligen en viktig orsak till att ett framgångsrikt jordbruk bedrivits på 
Almnäs sedan mycket lång tid tillbaka. Rapporten beskriver de aktuella de-
larna av Wrångbäcksostens terroir. Det har dock inte gått att identifiera spe-
cifika naturgivna faktorer på Almnäs som kan spåras i ostens egenskaper. En 
orsak är säkerligen att naturliga betesmarker spelar en begränsad roll för 
godsets mjölkproduktion. Kulturlandskapet på och kring Almnäs represente-
rar stora natur- och kulturvärden. Dessa är dock mer knutna till herrgårdska-
raktären i stort med äldre byggnader, slottspark, alléer m.m. och mindre till 
förekomsten av äldre odlingslandskap vars bevarande skulle kunna främjas 
av ostproduktionen. Det gäller inte minst naturliga betesmarker. 
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Summary 

The manor Almnäs is situated on the western coast of Lake Vättern just 
south of the City of Hjo in the county Västergötland. Its arable land areas 
(about1.000 hectares) are mainly located in the coastal plain Guldkroken and 
its forest areas (about 2.200 hectares) in the adjacent mountain ridge 
Hökensås. The agricultural production of Almnäs is organic and includes 
large-scale milk production. In a newly established dairy at Almnäs, the 
production of a local cheese – the Wrångebäck Cheese – has been resumed 
after a long break. A certification of this cheese according to EU´s rules for 
indication of origin is now being considered. Such a certification requires a 
link between the product and the place of production, both historically 
through production methods etc. and through product properties which can 
be linked to biophysical characters of the place. These historical and bio-
physical features form together the concept of terroir (taken from French). 
The main purpose of this report is to define scientifically the biophysical 
parts of the terroir of the Wrångebäck Cheese. Such a study has up to now 
not been carried out in Sweden.   

The physical geography of Almnäs (landforms, rocks, soils, climate etc.) 
as well as its vegetation and fauna are described in the report. Also the agri-
cultural landscape and nature values linked to it are described. It is positive 
from a certification perspective if the production contributes to the conserva-
tion of a traditional agricultural landscape of natural and cultural value. A 
number of natural features – topography, soils, water resources, local climate 
etc. – constitute concurrent factors which provide Guldkroken with favoura-
ble conditions for agriculture compared to other areas in this part of Väs-
tergötland. This is certainly an important reason behind the successful agri-
culture which has been carried out at Almnäs for a very long period of time. 
The report describes the relevant parts of the terroir of the Wrångebäck 
Cheese. However, it has not been possible to identify any specific biophysi-
cal factors at Almnäs that could be traced in the features of the cheese. One 
reason for this is certainly the limited role played by natural pastures for the 
milk production of the estate. The cultural landscape of Almnäs, especially 
its manor character, represents great values from conservation perspectives. 
These values are mainly linked to the general character of the manor land-
scape, not to the occurrence of traditional cultural landscapes, e.g. natural 
pastures of value to biodiversity, where the cheese production could contrib-
ute to their conservation. 
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Inledning 

Godset Almnäs ligger i Norra Fågelås socken, Kåkinds härad i f.d. Skara-
borgs län. Egendomen är belägen vid Vätterns västra strand strax söder om 
Hjo. Jordbruket bedrivs huvudsakligen i det långsträckta slättområde närm-
ast sjön som traditionellt kallas Guldkroken. Det består till största delen av 
öppen jordbruksmark och karakteriseras av större herrgårdar med underly-
dande mindre gårdar och torp. Prägeln av herrgårdslandskap är tydlig med 
bl.a. alléer längs vägarna. Samtidigt domineras landskapsbilden av modernt, 
rationellt jordbruk. Trakten präglas också av välbevarad bebyggelse från 
1700-1800-talen vilket corps-de-logiet vid Almnäs är ett lysande exempel 
på. (Åkerhielm, 1930)  

Väster om Guldkroken ligger Hökensås, en vidsträckt huvudsakligen 
skogsklädd höjdrygg med sämre förutsättningar för jordbruk som hyser mer-
parten av Almnäs skogsmark. 

Området kring Almnäs uppmärksammades tidigt för sin naturskönhet. En 
lokal hembygdsskald har i tidens anda uttryckt detta på följande sätt (Ceder-
holm, 1921):  

 
”I vän och fager Guldkroksbygd 
se vida åkrar, vackra ängar, 
under åsens höga skydd, 
se alla täcka örtesängar, 
se skogklädd ås i västerled, 
som guldbeströs, när sol går ned” 

 
Almnäs är den största egendomen i Guldkroken och en av de största i f.d. 
Skaraborgs län. (Anon, 1935) Egendomen finns dokumenterad för första 
gången år 1225. Alltsedan dess har av allt att döma ett för sin tid modernt 
och givande jordbruk, anpassat till de naturgivna förutsättningarna, bedrivits 
på egendomen. Animalieproduktion har hela tiden spelat en viktig roll. En 
ladugård, väl separerad från själva gårdsbebyggelsen, finns dokumenterad 
sedan slutet av 1600-talet. Betydande svin-, häst- och nötkreatursavel finns 
dokumenterad sedan andra halvan av 1800-talet. Enligt en karta från 1680 1 
skattades Almnäs och underlydande gårdar för en ansenlig smörproduktion. 
Vid sidan av smör producerades också ost, bl.a. den riksbekanta Wrånge-
bäcksosten som började tillverkas under andra halvan av 1800-talet vid 
godsets mejerier. (Nygård & Wramner, 2012) 

Almnäs har ofta legat i framkanten när större förändringar av jordbruket 
inträffat. Exempel på detta är den tidiga övergången från det i trakten all-

                                                      
1 Almnäs arkiv 
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mänt förekommande treskiftessystemet till cirkulationsbruk vilken skedde 
redan i början av 1800-talet, den långtgående mekanisering som påbörjades i 
slutet av 1800-talet, införandet av lösdrift på 1960-talet och slutligen om-
läggning till ekologisk produktion år 2000. (Nygård & Wramner, 2012) 

En förutsättning för det omfattande jordbruk, som bedrivits på Almnäs 
sedan lång tid tillbaka, är de goda naturgivna betingelserna på Guldkroken, 
bl.a. lämpliga markförhållanden, gynnsamt lokalklimat och rik vattentill-
gång.  
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Bakgrund och syfte 

Detta arbete utgör en del i ett större forsknings- och utvecklingsprojekt vars 
övergripande syften är att utveckla metoder för att underlätta ansökningar 
om certifiering av svenska livsmedel i enlighet med EU:s regler för geogra-
fiska indikationer samt utarbeta en ansökan om certifiering på den högsta 
nivån, skyddad ursprungsbeteckning (SUB), för den på Almnäs producerade 
Wrångebäcksosten. EU har antagit ett regelverk för skydd av lokalproduce-
rade och traditionella jordbruksprodukter. Regelverket baseras på Rådets 
förordning 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteck-
ningar (SGB) och ursprungsbeteckningar (SUB) för jordbruksprodukter och 
livsmedel samt Rådets förordning 509/2006 av den 20 mars 2006 om garan-
terade traditionella specialiteter (GTS) av jordbruksprodukter och livsmedel.  

För att en produkt skall kunna skyddas genom ursprungsbeteckning 
(SUB) måste den karaktäriseras av att dess ”kvalitet eller egenskaper helt 
eller väsentligen beror på en viss geografisk omgivning med de naturliga och 
mänskliga faktorer som förknippas med den” och att den ”produceras, bear-
betas och bereds i det avgränsade geografiska området”. För SGB gäller på 
motsvarande sätt ”viss kvalitet, visst anseende eller viss annan egenskap som 
kan hänföras till detta geografiska ursprung, och som produceras och/eller 
bearbetas och/eller bereds i det avgränsade geografiska området”. För SUB 
är det vidare viktigt att produktionen bidrar till att slå vakt om natur- och 
kulturvärden, bl.a. ett levande odlingslandskap. (Vanslembrouck et al., 2005; 
Nygård & Wramner, 2011 b)    

En central fråga vid en ansökan om skydd enligt EU:s regelsystem är 
möjligheten att etablera en länk mellan produkten och produktionsplatsen. 
Det kan röra sig om produktegenskaper som har ett samband med produkt-
ionsplatsens naturgivna förutsättningar för mänskligt nyttjande, t.ex. dess 
geologi, klimat, hydrologi eller vegetation. Det kan också röra sig om en 
koppling till den lokala odlingshistorien, t.ex. åkermarkens status, bete på 
naturliga betesmarker, specifika odlingsmetoder, bruk av hävdvunna grödor, 
gamla husdjursraser etc. Det kan slutligen också röra sig om att ta till vara 
historiska förhållanden, ”story telling” etc. genom att t.ex. framställa produk-
ter som representerar en långvarig lokal tradition i produktionsområdet eller 
genom att använda traditionell kunskap i förädlingsledet. (Wramner & Ny-
gård, 2011 a) 

Alla dessa komponenter ingår i det franska begreppet terroir. Begreppet 
har sitt ursprung i vitikulturen, där det i princip står för kopplingen mellan 
den sensoriska upplevelsen av ett vin och den region där druvorna vuxit och 
förädlats till vin. (Nygård & Wramner, 2011b) I denna form är begreppet 
således subjektivt och saknar i allt väsentligt vetenskaplig grund. I och med 
det ökade intresset för regionalt eller lokalt producerade livsmedel med trad-
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itionell koppling till produktionsplatsen har terroirbegreppet kommit att 
övertas och vidareutvecklas för att passa hela livsmedelsindustrin. Begreppet 
är i dag centralt för att ge legitimitet åt den geografiska kopplingen mellan 
ett livsmedel och dess produktionsplats. (Trubek, 2008) Det har därmed 
också en central roll i EU:s strategi för ursprungsskydd och skydd av geogra-
fiska beteckningar. Genom EU:s krav på kontroll och validering har terroir-
begreppet fått ett ökat vetenskapligt innehåll. I dag måste en livsmedelspro-
dukt, som skall certifieras, kunna visas ha ett vetenskapligt dokumenterat 
samband med produktionsplatsen, bl.a. dess naturgivna förutsättningar, 
historia och koppling till traditionell kunskap.  

Det mer specifika syftet med denna rapport är att på vetenskapliga grun-
der definiera de delar av ett terroir med koppling till Wrångebäcksosten, som 
är knutna till natur- och naturvårdsförhållanden på Almnäs, och därigenom 
visa hur terroirbegreppet kan sättas in i en svensk naturgiven kontext. Sär-
skild uppmärksamhet har därvid ägnats åt kartläggning av eventuella sam-
band mellan ostens egenskaper och de naturgivna förutsättningarna på Alm-
näs. I en tidigare rapport (Nygård & Wramner, 2011 a) behandlades de delar 
av ostens terroir som hänger samman med odlingshistoria och markanvänd-
ning. En tredje rapport kommer att behandla de delar som är knutna till till-
verkningsprocessen i mejeriet och ostens historia.   

Rapporten är den första av sitt slag i Sverige och har en uttalad pilotka-
raktär. Den har därför utformats så att den ger en bild av vilka faktorer som 
bör beaktas och vilka data, vilken information etc. som bör samlas in som 
underlag för en studie med det nämnda syftet. Därför har ambitionen varit att 
göra datainsamlingen så komplett som möjligt. Det bör betonas att en bred 
och förutsättningslös datainsamling i de flesta fall är nödvändig för att fånga 
upp alla de sätt på vilka terroirbegreppet kan komma till uttryck.  

Efter den breda, förutsättningslösa datainsamlingen, som omfattat hela 
egendomen, har mer ingående studier, bl.a. genom fältbesök, skett av fak-
torer och/eller områden av särskilt intresse i ett certifieringsperspektiv. 
Dessa har i allmänhet på något sätt varit knutna till nuvarande eller tidigare 
jordbruksverksamhet på Almnäs.  

Ett syfte med undersökningen har vidare varit att visa vilka källor som 
står till buds för en studie av detta slag. 
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Källor 

Data och information har i första hand erhållits genom studier av litteratur, 
inklusive s.k. grå litteratur som inventeringsrapporter, hembygdsskildringar 
etc. som i många fall inte är tryckta eller ingår i någon rapportserie el. dyl. 
Vissa uppgifter, inte minst i hembygdslitteraturen, har bedömts vara av 
närmast anekdotisk karaktär och har därför behandlats med försiktighet. 
Studier av kommunala och andra fysiska planer, myndighetsbeslut i natur-
vårdsfrågor samt arkivmaterial (framför allt från Almnäs och Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län) har också givit information av värde. Vidare har ge-
nomförts omfattande intervjuer (framför allt med företrädare för Almnäs och 
Länsstyrelsen) liksom egna fältundersökningar. I stort sett hela egendomen 
har besökts. 

Naturinventeringar, naturvårdsplaner, skötselplaner, miljökonsekvensbe-
skrivningar o. dyl. utgör en typ av material som har avgörande betydelse för 
en studie av detta slag. Det framgår inte minst av denna rapport som till be-
tydande del bygger på sådana dokument. De förekommer i allmänhet i bety-
dande omfattning, särskilt i södra och mellersta Sverige, men är många 
gånger svåra att identifiera och få tillgång till. Personliga kontakter med 
länsstyrelsetjänstemän i Mariestad har haft stor betydelse för att få tillgång 
till sådant material. 

Andra viktiga informationskällor, särskilt för att kartlägga markanvänd-
ningen under olika perioder, har varit äldre kartor och flygbilder. Såväl to-
pografiska som ekonomiska kartor har använts liksom flygbilder från olika 
fotograferingstillfällen som också kan skilja sig från varandra vad gäller 
flyghöjd, fotograferingsteknik etc.    

Ambitionen har varit att täcka in allt som skrivits om natur- och natur-
vårdsförhållanden på Almnäs. Mycket av det som publicerats om Almnäs, 
inte minst i tidskrifter och dagspress, har fokuserat på kulturhistoria och 
jordbruk. Det saknar därför relevans för denna studie. Sådant material har 
inte beaktats närmare och inte heller redovisats i referenslistan. 

Samtliga fotografier är, om inget annat anges, tagna av O. Nygård vid 
fältarbeten på Almnäs under juni-augusti 2009 och 2010 samt i november 
2010. 
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Almnäs – läge och allmän introduktion 

Guldkroken 
Almnäs brukningscentrum och merparten av dess jordbruksmark ligger i 
Guldkroken söder om Hjo. Hela egendomen ligger i Hjo kommun. 

Guldkroken är ett långsträckt slättområde mellan Vätterns centrala del i 
öster och höjdmassivet Hökensås i väster. Se Karta 1.Guldkrokens gränser är 
inte entydiga i söder och i norr. Mot söder anses området oftast begränsas av 
det geologiskt intressanta Munkaskog, mäktiga sandavlagringar med en tyd-
lig erosionsbrant som utgör gräns mellan två terrassplan bildade under olika 
skeden i Östersjöns utvecklingshistoria. (Norrman, 1979; Wirén, årtal sak-
nas) Mot norr sträcker sig Guldkroken förbi Hjo stad men olika uppfattning-
ar om dess gräns åt detta håll har framförts.  

Namnet Guldkroken har urgamla anor, men dess ursprung är inte närmare 
belagt. Det har länge i första hand ansetts hänga samman med att bygden 
tidigt fick en gynnsam särställning i förhållande till omgivande trakter. Vik-
tiga faktorer var bl.a. ovanligt goda förutsättningar för jordbruk (klimat, 
jordmån m.m.) och läget vid en under lång tid betydelsefull öst-västlig 
kommunikationsled över Vättern. (Andersson-Edenberg, 1879)  

Guldkroken består till största delen av öppen jordbruksmark och får sin 
prägel av jordbruket. Området har i historisk tid dominerats av större herr-
gårdar med underlydande mindre gårdar och torp. Traktens landskapsbild 
uppvisar ännu i dag en påtaglig herrgårdsprägel med typisk arrondering av 
byggnader, ägor etc. Välbevarad 1700- och 1800-talsbebyggelse finns vid 
flera herrgårdar, inte minst på Almnäs.  

Guldkrokens jordbruk har stark historisk koppling till det på östgötasidan 
av Vättern. Hökensås utgjorde i äldre tider ett otillgängligt skogsområde som 
skilde Guldkroken från Kåkindsslätten och övriga delar av centrala Väster-
götland. Samtidigt utgjorde Vättern en länk som förenade områdena väster 
och öster om sjön.   

 Den gynnsamma särställning som av många anses ligga bakom namnet 
Guldkroken upphörde efter hand. Trakten kom i stället att bli något av en 
avkrok med begränsad industrialisering och låg befolkningstillväxt, trots ett 
framgångsrikt jordbruk. Detta blev uppenbart redan på 1800-talet. (Anders-
son-Edenberg, 1879) 
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Foto 1. Vy från Hökensås mot Vättern med Omberg i bakgrunden. 
 

Guldkrokens öppna herrgårdslandskap uppmärksammades tidigt för sitt väl-
mående jordbruk och sin tilltalande landskapsbild. Till den senare bidrog 
inte minst det spektakulära läget mellan Vättern och Hökensås. I en land-
skapsskildring från 1930-talet framhålls alla ” [---] leende och livsbejakande 
landskapsyttringar. Granskar man emellertid denna strandbygd närmare, skall man 
finna, att bönder intaga en mindre framträdande ställning, under det att herremän i 
stället tävla med varandra i att åstadkomma trevnad. Naturligtvis ser man även ett 
och annat bondehemman, och invid vägen ligga torplägenheter, men de äro snygga 
med sina rödfärgade väggar, vita knutar och bruna tegeltak. Man möter över huvud 
ett vårdat landskap.” (Sjöbeck, 1933) 

Hökensås 
Merparten av Almnäs skogsmarker ligger på Hökensås väster om Guldkro-
ken. Åsen är en vidsträckt, platåformad höjdrygg med markanta sluttningar. 
Den löper parallellt med Vättern och kan sägas sammanbinda Tiveden i norr 
med Sydsvenska höglandet i söder. Den del av Hökensås, som begränsar 
Guldkroken mot väster, når upp till ca 250 m ö.h., medan Vättern ligger ca 
50 m ö.h. Se Karta 1.   

Hökensås utgör en karg skogsbygd med i huvudsak barrskog. Produktiv 
skogsmark dominerar och området präglas av rationellt skogsbruk. Uppe på 
platån finns intressanta spår av tidig skoglig verksamhet. Det vikande jord-
bruket består av mindre gårdar, främst på sluttningarna. Här finns på många 
håll spår av äldre, småskaligt odlingslandskap med stenmurar, rösen etc. 
(inklusive fossila åkrar), främst i anslutning till f.d. krononybyggen och torp-
ställen. (Fågelås Hembygdsförening, 1989; Holmström & Odenbring Wid-
mark, 2004) 

   Ursprunget till namnet Hökensås är inte klarlagt. Olika förklaringar har 
framkastats, från den närliggande kombinationen hök – ås till det forn-
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svenska ordet húkul (utskjutande brant sluttning som kan liknas vid en knä-
led).2 

 
Karta 1. Utdrag ur Generalstabskartan från1884. Egendomsgränsen för Almnäs 
(2009) är markerad med svart och den nya dragningen av väg 195 med rött. Skala 
1:100.000. 

Hökensås var ursprungligen en vidsträckt kronoallmänning, där bönder 
från omgivande skogfattiga slättområden, bl.a. Visingsö och Östfalan, hade 
rätt att hämta virke, ved m.m. Efter hand skedde viss kolonisering. Skogarna 

                                                      
2 www.thunvalls.nu (2010-10-10). 
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på Hökensås blev så småningom starkt utarmade men blev aldrig kallagda i 
samma utsträckning som skogsmarken på platåbergen längre västerut. Under 
det senaste seklet har en omfattande skoglig restaurering ägt rum som inne-
fattar en betydande beskogning av tidigare jordbruksmark. På Almnäs domi-
nerar granskog och olika slags blandskogar, medan magra tallhedar är van-
liga längre söderut.3 

Almnäs 
Egendomen är med sina ca 1.000 ha åker och 2.200 ha skog den största av 
sitt slag i trakten. Almnäs marker är utsträckta i ungefär nord-sydlig riktning 
på Guldkroken och fortsätter, utom i sin sydligaste del, mot väster uppför 
den i allmänhet markanta sluttningen av Hökensås till dess vidsträckta, 
flackare överyta (Karta 1).  

Jordbruksmark dominerar helt på Guldkroken och finns också i varie-
rande utsträckning på nedre delen av Hökensås sluttning, framför allt i Alm-
näs nordligaste del. I övrigt dominerar skogen helt på Hökensås sluttning 
och platå. (Fågelås Hembygdsförening, 1989; 1995)  

 
Foto 2: Landskap mot Hökensås med torpställe. 

Almnäs har anor från medeltiden. Godset finns dokumenterat för första 
gången år 1225, då det låg under Alvastra kloster. Under dess långa historia 
har en rad olika verksamheter bedrivits på Almnäs. Utöver jord- och skogs-
bruk, som i dag är helt dominerande, och mejeri, som är särskilt intressant i 
detta sammanhang, kan nämnas tegelbruk, sågverk, kraftverk, bränneri, tjär- 

                                                      
3 www.sekularum.se (2010-10-10).  
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och beckframställning, masugn 4 och salpeterframställning. I dag drivs verk-
samheten i form av ett aktiebolag (Almnäs Bruk AB). (Holmström & Oden-
bring Widmark, 2004)  

Brukningscentrum domineras av ett ca 250 år gammalt corps-de-logi med 
närmast slottskaraktär (Foto 3). Kring detta finns ett rikt byggnadsbestånd 
som bl. a. innefattar ett antal industriella byggnader och anläggningar, hu-
vudsakligen från 1800-talet. Såväl flertalet enskilda byggnader som miljön i 
sin helhet har ett stort kulturhistoriskt värde och ingår i ett större område av 
riksintresse för kulturminnesvården. (Riksantikvarieämbetet, 1996) 

Almnäs marker på Guldkroken har som nämnts en tydlig prägel av herr-
gårdslandskap med alléer längs vägarna, parker, lövdungar, åkrar, betesmar-
ker etc. Samtidigt präglas landskapsbilden av modernt, rationellt jordbruk 
med bl.a. storskalig spannmålsproduktion. Inom ramen för detta jordbruk 
skapas positiva inslag i landskapsbilden och naturmiljön i övrigt av den om-
fattande betesdriften och kvarvarande stengärdesgårdar, öppna diken, trädra-
der längs skiftesgränser etc. (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2006) 

 
Foto 3. Corps-de-logiet vid Almnäs. Vy från Vättern. 

  

                                                      
4 Tidiga lågtekniska framställningsplatser för järn har enligt Riksantikvarieämbetets 
förteckning över fornfynd påträffats på Hökensås. (se vidare Nygård & Wramner, 
2011 a) 
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Naturgeografi 

Landformer 
Landformerna ger en allmän prägel åt landskapet och naturen i övrigt. Detta 
gäller inte minst Hökensås som kan ses på långt håll både från väster och 
öster i form av en blånande höjdrygg som sticker upp ganska tvärt över sin 
omgivning. Landformerna påverkar både direkt (genom topografin) och 
indirekt (genom inverkan på jordar, vattentillgång, lokalklimat m.m.) förut-
sättningarna för jordbruk.  

Såväl slättlandskapet i Guldkroken som Hökensås markanta höjdsträck-
ning hänger till stor del samman med den underliggande berggrundens yt-
former. Lösa avlagringar täcker visserligen berggrunden helt och hållet 
(Guldkroken) eller till helt övervägande del (Hökensås), men detta påverkar 
knappast morfologin i stort. (Blomberg, 1906) 

Almnäs ligger i en trakt präglad av rörelser i jordskorpan. Områdets ter-
rängtyp i stort karakteriseras av att det utgör en fortsättning mot öster av en 
urgammal, flack utjämningsyta – det s.k. subkambriska peneplanet – som här 
blivit förhöjt och sönderbrutet. Själva Vätternbäckenet utgör en tektonisk 
gravsänka som bildats genom att sänkas ned i förhållande till omgivningen 
längs förkastningslinjer. Dessa är bäst utbildade mot öster. Sänkan bildades 
under sen proterozoisk tid,5 men rörelser har också skett senare. Hökensås 
utgör i huvudsak en omvänd bildning, en horst, som är förhöjd i förhållande 
till omgivningen. Även mot väster är den till stor del begränsad av förkast-
ningar, men här är morfologin också påverkad av horisontella rörelser väs-
terifrån i jordskorpan. (Moberg, 1950; Lundqvist, 1951; Norrman, 1964; 
Lidmar-Bergström, 1994; Eliasson et al., 2003) 

 Bland ytformer knutna till lösa avlagringar, som är karakteristiska för 
Almnäs, kan nämnas Vätterns strandbrink, bäckraviner utskurna av tillflöden 
till sjön, gamla strandlinjer (terrasser m.m.) vid i första hand den tidigare 
landsvägen väster om väg 195 samt isälvsavlagringar och kullig morän av 
olika slag på Hökensås. Slätten på Guldkroken är mestadels flack men svagt 
kullig terräng förekommer också, särskilt i söder. Den markanta övergången 
vid gamla landsvägen mellan slättbygden i öster och Hökensås sluttning i 
väster, med sin delvis backiga topografi, har förstärkts av vågerosion och är 
på flera håll mycket framträdande i landskapet.  

Hökensås morfologi har beskrivits på följande sätt: ”En mycket kuperad 
höglandsterräng präglar Hökensås, i kombination med ett kulligt isälvsland-
skap längs bergsmassivets sluttningar.” (Holmström & Odenbring Widmark, 
2004)  

                                                      
5 750-580 miljoner år sedan. 
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Karta 2. Berggrundskarta över Guldkroken med omgivningar. Från Wikner et al. 
(1991). 
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Berggrund 
Berggrunden präglar ofta jordarna i ett område och kan även påverka grund-
vatten m.m. Därför är den i allmänhet en viktig faktor för såväl de allmänna 
naturförhållandena som för jordbruket i området. 

Almnäs domineras helt av två bergartstyper, Visingsögruppen på Guld-
kroken och Smålands-Värmlandsgraniter på Hökensås. Båda tillhör urberget 
men de representerar olika geologiska perioder, egenskaper och ursprung.  
Se Karta 2. (Blomberg, 1906; Wikner et al., 1991; Lundqvist & Byggham-
mar, 1994; Norling, 1994; Stigh et al., 2002; Sveriges Geologiska Under-
sökning, 2009 a)  

Guldkroken sammanfaller i stort sett med förekomsten av Visingsögrup-
pen (eller -serien), vars västra gräns till stor del följer den gamla landsvägen. 
Visingsögruppen består av mäktiga lager med fossilförande sedimentära 
ytbergarter som sandsten, gråvacka och lerskiffer med kalkstensskikt. Dessa 
har bildats av sand och lera som avsattes på botten av ett hav under perioden 
Neoproterozoikum för 700-850 miljoner år sedan, enligt datering med hjälp 
av mikrofossil. De är yngre än den underliggande graniten men äldre än de 
kambrosiluriska sedimentbergarterna i platåbergen väster om Hökensås. 
Visingsögruppen finns huvudsakligen i och kring Vättern, ligger relativt 
flackt och har bevarats till våra dagar tack vare det skydd mot nedbrytande 
krafter som erhållits genom nedsänkning mellan förkastningar i samband 
med Vätternbäckenets bildning långt efter det att Visingsögruppen bildats. 
Dess innehåll av kalkrik lerskiffer ger upphov till näringsrik mark, även om 
denna effekt är mindre uttalad än den som sedimentbergarterna i platåbergen 
åstadkommer.  

Mot väster, där Hökensås sluttning börjar, ersätts Visingsögruppen av 
Smålands-Värmlandsgraniter som är betydligt äldre s.k. gotiska djupbergar-
ter av magmatiskt ursprung. De har bildats under perioden Paleoproterozoi-
kum för 1700-1800 miljoner år sedan enligt åldersbestämningar baserade på 
sönderfall av radioaktiva mineral. Smålands-Värmlandsgraniterna är delvis 
ådrade och uppvisar en mot väster tilltagande förskiffring. De ger upphov till 
sur och relativt näringsfattig mark. På Hökensås högre nivåer finns vidare 
enstaka diabasgångar som skär igenom graniten och således är yngre än 
denna. De har dock inte sådan omfattning att någon direkt positiv inverkan 
på markförhållandena, som diabas ofta för med sig, är märkbar inom Almnäs 
ägor.    

Jordarter 
Beskaffenheten av jordarterna i ett område är en faktor som har avgörande 
betydelse för växtodling, betesdrift m.m. och därmed för all jordbrukspro-
duktion i detta. Detsamma gäller för natur- och naturvårdsförhållanden i 
området. Den styr i betydande utsträckning jordbrukets markanvändning och 
har alltid gjort så. Den kan också direkt eller indirekt påverka egenskaperna 
hos det som produceras. Det gäller inte minst naturliga betesmarker. Därför 
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måste jordarter och markens egenskaper i övrigt ingå som viktiga delar i 
varje studie av kopplingen mellan en jordbruksprodukt och den plats där den 
produceras.  

Jordartsförhållandena på Almnäs är varierande. Se Karta 3. Moränjordar 
och i viss mån isälvsavlagringar dominerar. Dessa glaciala jordar (avsatta av 
landisen eller av isälvar) har efter deponeringen påverkats av komplexa ske-
enden i samband med att landisen smälte av från området eller strax därefter. 
Isavsmältningen var inte kontinuerlig utan kunde tillfälligt stanna upp och 
t.o.m. ersättas av en framryckning. Isdämda sjöar uppstod för kortare eller 
längre perioder. Framför allt har Baltiska issjön och Yoldiahavet, som repre-
senterar två skeden i Östersjöns sen- och postglaciala utveckling, lämnat 
tydliga spår i Almnäs jordar genom erosion och sedimentation vid stränder 
och i grunda vattenområden. Baltiska issjön nådde upp till knappt 150 m ö.h. 
Den tappades slutligt västerut för drygt 10.000 år sedan till följd av att in-
landsisen retirerade norrut, varvid Yoldiahavet, som då låg på en nivå av ca 
125 m ö. h., kom att täcka Guldkroken. Följden har blivit strandlinjer, ur-
svallade moränjordar, sedimenterade sandavlagringar m.m. på olika nivåer. 
Här finns också tecken på erosion orsakad av isälvar. (Blomberg, 1906; 
Norrman, 1965; Eliasson et al., 2003; Sveriges geologiska undersökning, 
2009 b; Lindén, 2010) 
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Karta 3. Jordartskarta för Guldkroken med omgivningar. Från Sveriges Geologiska 
Undersökning (2009 b).  

 
Guldkroken domineras av moränlera eller lerig morän. Det är fråga om bot-
tenmorän som till betydande del består av lokalt bergartsmaterial vilket är 
viktigt att framhålla i detta sammanhang. Dess karaktär betingas därför hu-
vudsakligen av beskaffenheten hos underlaget, dvs. Visingsögruppens sedi-
mentära bergarter med bl.a. lerskiffer. Finkornigheten och näringsrikedomen 
gör att dessa moränjordar utgör goda jordbruksjordar.  De täcks många 
gånger av ett sandigt ytskikt och går ofta gradvis över i postglaciala sandjor-
dar. De senare förekommer huvudsakligen i zoner längs väg 195 och i ett 
stråk från Almnäs brukningscentrum mot sydväst.  De lösa avlagringarna i 
Guldkroken har ofta en betydande mäktighet (Karta 5). 
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I väster, där Hökensås sluttning börjar, finns på långa sträckor en tydlig 
strandterrass som utgör högsta kustlinjen (Karta 4). Den gamla landsvägen 
följer i stor utsträckning denna som också utgör en markant jordartsgräns. 
Ovanför terrassen vidtar en långsträckt nord-sydlig zon med komplexa jord-
artsförhållanden. Svallgrus (ursköljd morän) underlagrad av opåverkad mo-
rän, som i sin tur är underlagrad av isälvssand, är den vanligaste lagerföljden 
i zonen, men i flera skärningar saknas ett eller två av de nämnda skikten.  
Trots att tydliga strandlinjer saknas på de flesta håll märks en påverkan av 
vågerosion. Högre upp på Hökensås sluttning kommer sedan en bred zon 
med övervägande sandig morän som mot krönet – och endast i mindre ut-
sträckning på Almnäs marker – får allt större inslag av kullig morän, kom-
plexa isälvsavlagringar (inklusive åsryggar) och torvmarker. Det bör noteras 
att isälvsavlagringarna uppträder i höjdlägen vilket är ovanligt. De oftast 
relativt grovkorniga jordarna på Hökensås är i allmänhet mindre lämpliga för 
jordbruk än jordarna på Guldkroken, även om de i viss utsträckning är, eller 
har varit, uppodlade. De har också i de flesta fall en begränsad mäktighet 
(Karta 5). 

Betydande sand- och i viss mån grusförekomster finns på Almnäs. Dessa 
finns redovisade i en särskild inventering utförd av dåvarande Länsstyrelsen 
i Skaraborgs län. Värdet från exploateringssynpunkt är dock i de flesta fall 
begränsat, bl.a. till följd av materialets starkt varierande beskaffenhet och 
höga frekvens av finkorniga fraktioner. Vid väg 195 längst i norr finns en 
mäktig, flack grusavlagring, sannolikt bestående av isälvsmaterial, som del-
vis överlagras av morän och är starkt påverkad av strandprocesser. Längre 
söderut finns en större sandavlagring i ett stråk väster om och utmed gamla 
vägen. Här finns ett tydligt strandhak utformat av Baltiska issjön. Hela om-
rådet har omformats genom strandprocesser och uppvisar geologiskt unika 
karaktärer. Slutligen finns på Guldkroken längst i söder sandfält med inslag 
av grus som också utgör gamla strandbildningar. (Ahlin & Wiberger, 1982)  

Skärningar som medger fältstudier av jordartsprofiler är mycket sällsynta 
på Almnäs. En naturlig skärning i Vätterns strandbrink söder om Wrånge-
bäck 6 visade på dominans av sandiga jordar ned till ett par meters djup. En 
grävd skärning i åkermarken vid vägen några hundra meter väster därom 
visade en tydligt skiktad jordartsprofil (Foto 4). Under en ovanligt tunn mat-
jordshorisont fanns ca 2 dm sedimentär lera med inslag av silt och sand. 
Därunder vidtog ett lika mäktigt lager av finkorniga sediment följt av morän-
lera ned till gropens botten på drygt en meters djup.    

                                                      
6 Flera olika stavningar har använts. I äldre kartmaterial stavas namnet med W. På 
kartmaterialet från 1900-talet stavas det däremot med V. I denna rapport används 
genomgående stavningen Wrångebäck, oavsett tidsperiod. Enda undantaget är den 
stavning som förekommer i använda citat. 
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 Foto 4. Markprofil söder om Wrångebäck. 

Hydrologi 
Vattentillgång och vattenbeskaffenhet har avgörande betydelse inte bara för 
jordbruket utan också för naturen i allmänhet, naturvårdsförhållanden m.m. 
Det gäller inte minst karaktären hos naturliga betesmarker. Beskaffenheten 
av dricksvatten för kor kan också vara en faktor som påverkar t.ex. egen-
skaperna hos den producerade mjölken. Därför är vattenförhållandena en 
viktig del av Wrångebäcksostens terroir. 

Våtmarker utgör en viktig del av – och har stor betydelse för – de all-
männa hydrologiska förhållandena. Ofta representerar de också särskilda 
värden från naturvårdssynpunkt. Därför beskrivs samtliga våtmarker av be-
tydelse och redovisas deras naturvärde. Detta sker huvudsakligen i kapitlet 
om skogsbruk. Flertalet våtmarker är nämligen m.el.m. trädbevuxna och 
deras skydd, skötsel etc. utgör viktiga delar av Almnäs skogsbruksplan. 
(Almnäs Bruk AB, 2010)  

I detta avsnitt behandlas enbart de naturvärden som finns i och i direkt an-
slutning till de s.k. Vätternbäckarna vilka rinner från Hökensås till Vättern. 
Anledningen är att dessa naturvärden är starkt knutna till bäckarnas hydrolo-
giska förhållanden. Bäckarna och deras strandzoner utgör nämligen nära 
sammanknutna hydrologiska och ekologiska system.  
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Karta 4. Områden ovanför högsta kustlinjen. Från    
Lindén (2010). 

Karta 5. Jordtäckets djup (registrerat vid brunnsborr-
ning). Från Lindén (2010). 
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Större delen av Almnäs tillhör Vätterns – och därmed Östersjöns – avrin-
ningsområde. Vattendelaren mot Vänerns – och därmed Västerhavets – av-
rinningsområde på Hökensås platå ligger i allmänhet väster om Almnäs ägor. 
Endast ca 300 ha skogsmark på Hökensås avvattnas västerut. (Svenskt Vat-
tenarkiv, 1994) Läget vid Vättern har betydelse för jordbruket på Guldkro-
ken, bl.a. genom att medföra obegränsad tillgång till vatten av god kvalitet 
för bevattning av grödor. Övriga ytvattenförekomster på egendomen – i 
första hand Dicksons-, Hålls-, Mellan-, Ramma- och Erikssonsdammarna i 
Almnäsbäcken – saknar i dag nämnvärd betydelse som vattenresurs.  

Vätternbäckarna i Västergötland är många gånger av betydande intresse 
för fiske, kulturvård, naturvård m.m. och utgör över lag ett positivt inslag i 
natur- och kulturmiljön. De har varit föremål för en särskild utredning av 
dåvarande Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Utöver Almnäsbäcken berörs 
egendomen i första hand av Erlandstorpsbäcken och Rydbobäcken. (Länssty-
relsen i Skaraborgs län, 1991b)   

Almnäsbäcken 7  
Bäcken har ett avrinningsområde som sträcker sig upp på Hökensås och till 
drygt 2/3 består av skogsmark. Bäcken hade tidigare stor betydelse för en rad 
verksamheter vid Almnäs genom att ge vattenkraft. De nämnda dammarna 
reglerade vattenföringen för detta ändamål. Bäcken utgör fortfarande ett 
viktigt inslag i hydrologin, bl.a. från kultur- och naturvårdssynpunkt. Det 
gäller inte minst i den värdefulla herrgårdsmiljön. Vattenkvaliteten är god 
och påverkan av utsläpp syns vara ringa. De översta dammarna är dock för-
surade. Påverkan av reglering är i dag likaså ringa, men vandringshinder 
stoppar öring från Vättern från att gå upp i bäcken för lek.  

De översta dammarna omges av våtmarker med bl.a. sumpskog, som till 
stor del uppstått till följd av uppdämningar men ändå uppvisar vissa natur-
värden enligt våtmarksinventeringen. Här har också skett etablering av bäver 
– den enda plats på egendomen där så hittills ägt rum.  

Erlandstorpsbäcken  
Bäcken uppvisar flera likheter med Almnäsbäcken. Vattenkvaliteten är god 
och här finns ett par mindre dammar med begränsad regleringseffekt men 
tillräckliga för att utgöra vandringshinder för fisk. Avrinningsområdet bildas 
av tre bäckar som rinner samman nere på Guldkroken. 

Från Vättern och uppströms 1-2 km i två grenar (upp till Löjtnantsgården 
respektive Ekepiggen) uppvisar Erlandstorpsbäcken höga naturvärden 
(högsta värdeklass i våtmarksinventeringen). Närmast Vättern slingrar sig 
bäcken fram genom det öppna landskapet. Här finns tydliga meanderslingor, 
korvsjöar m.m. och vattendraget omges av delvis betade strandängar och 
kärrmarker. Uppströms finns igenväxande fuktängar av högstarrtyp, öppna 
kärr, alsumpskogar m.m. Denna typ av våtmarksmosaik är mycket ovanlig i 
trakten vilket tillsammans med de välutbildade formelementen och för reg-

                                                      
7 För delar av Almnäsbäcken används också andra namn, bl.a. Korsgårdsbäcken. 
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ionen ovanliga vegetationstyperna samt det rika fågellivet (bl.a. gulärla) 
motiverar den höga klassningen. Området är inte särskilt markerat på skogs-
brukskartan men har lagts in på kartan i bilaga 1 d.  

Rydbobäcken 
Bäcken ligger i sydligaste delen av Almnäs. Dess avrinningsområde är be-
tydligt mindre än de två andra bäckarnas och består ungefär till hälften av 
skog och till hälften av odlad mark. Bäcken utgör delvis gräns för egendo-
men i söder. Vattenkvaliteten är god, ingen reglering förekommer och inga 
vandringshinder för fisk tycks finnas. Samtidigt innebär avrinningsområdets 
storlek och beskaffenhet att Rydbobäcken har svag buffertkapacitet mot 
försurning och riskerar att torka ut under torra somrar. Nedre delen av bäck-
en har fina lekplatser för öring, men reproduktionen varierar beroende på 
vattenföringen. Utöver öring förekommer bl.a. bäcknejonöga. 

Sträckan från Vättern och uppströms en dryg kilometer är särskilt utpekad 
i länets naturvårdsprogram. (Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1984) Den ingår 
i en strandzon längs Vättern som bedömts ha högsta naturvärde. Här har 
Rydbobäcken skurit ut en ca 5 m djup ravin som smalnar av och blir allt mer 
markant närmast Vättern, där den tränger igenom sjöns höga strandbrink. 
Bäcken omges av m. el. m. igenvuxna betesmarker, särskilt på Almnäs mar-
ker i norr där lövskog med inslag av ek m.fl. ädla lövträd dominerar. Den 
höga klassningen av Rydbobäckens nedre del betingas av bäckravinens geo-
logiska utformning (någon motsvarighet finns inte i kommunen), dess bety-
delse som lek- och uppväxtområde för vätteröring samt dess tilltalande land-
skapsbild. Området har vidare i den senare genomförda våtmarksinvente-
ringen bedömts ha vissa naturvärden som sumpskogsbiotop. I skogsbruks-
planen redovisas ett bestånd av lövskog längs med bäcken8 som trots viss 
gallring uppvisar naturskogsdrag. Området lämnas för fri utveckling med 
undantag för att invandrad gran hålls efter.   

Det öppna jordbrukslandskapet på Guldkroken domineras av vidsträckta, 
sammanhängande, täckdikade åkrar. Här finns få öppna diken och våtmarks-
impediment utöver de redan beskrivna bäckarna med anslutande mindre 
våtmarker. 

På Almnäs finns betydande grundvattentillgångar (Karta 6), framför allt i 
berggrunden på Guldkroken och i grusavlagringar på Hökensås. Grundvatt-
net, som genomgående håller god kvalitet, bl.a. i fråga om nitrit- och metall-
halter, används främst av hushåll genom enskilda brunnar. Dess beskaffenhet 
(kemisk sammansättning m.m.) tycks inte skilja sig från vad som är normalt 
i trakten. Av intresse är att Vätternbäckarna till en inte oväsentlig del försörjs 
av grundvatten från grusavlagringar på Hökensås vilket gör att de är jämfö-
relsevis lite försurade. Grundvattnet är på många håll ytligt och rör sig ned 
mot Vättern. Flera källor finns dokumenterade, bl.a. i avlagringar av svall-
sand och -grus vid Uddebotorp i norra delen av egendomen. (Wikner et al., 
1991)  
 

                                                      
8 Område 665; 2,7 ha, se vidare kapitlet om skogsbrukslandskapet.  
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Karta 6. Grundvattentillgångar på Almnäs. Från Sveriges Geologiska Undersökning (2009 c). 
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Husen vid brukningscentrum försörjs med vatten som leds i rör från två 
källor (Rödekälla och Grevekälla) i Almnäsbäckens ravin vid Rosenlundsbe-
tet. Undantag är mejeriet och ladugården vid Sjöbolet som får vatten från 
särskilda djupborrade brunnar. En sådan finns också vid Wrångebäck. Övrig 
bebyggelse försörjs i de flesta fall med vatten från källor, t.ex. Pilebo källa i 
norra kanten av golfbanan.9 Inga uppgifter finns tillgängliga om resultaten av 
kemiska och fysikaliska undersökningar av vatten från de olika vattentäkter-
na. 

De hydrogeologiska förhållandenas betydelse för jordbruket har ofta 
kommenterats i skildringar av jordbruksbygden i Guldkroken. Den rika till-
gången på högt gående grundvatten med rikligt tillflöde från åsens myrmar-
ker och källdrag, även under torrsomrar, har speciellt uppmärksammats lik-
som markens goda förmåga att vid rikligt regn dränera bort överskott av 
vatten.  (Anon., årtal saknas) Även om sådana beskrivningar i någon mån 
kan sägas försköna verkligheten, råder ingen tvekan om att de jordartsmäss-
iga och hydrologiska förutsättningarna för jordbruk i Guldkroken är osed-
vanligt gynnsamma i ett regionalt perspektiv. 

Klimat 
Klimatet har avgörande betydelse inte bara för jordbruket utan också för 
naturen i allmänhet, naturvårdsförhållanden m.m. Därför är det en viktig 
faktor att studera i detta sammanhang. 

Almnäs klimat präglas av läget i östra Västergötland, där det i landskapet 
förhärskande maritima klimatet blir något mer kontinentalt, närheten till 
Vättern med dess lokala maritima påverkan och läget öster om Hökensås i lä 
för västvindar. Följden blir ett lokalklimat med i förhållande till omgivande 
trakter något högre årsmedeltemperatur (ca 6 grader C), längre solskenstid 
och lägre årsmedelnederbörd (ca 500 mm med maximum på hög-
sensommaren och minimum på högvintern). Vättern har en utjämnande och 
mildrande inverkan på temperaturklimatet. Framför allt blir höstarna längre. 
Detta tar sig uttryck i bl.a. att områdets vegetationsperiod är 200 dagar mot 
angränsande regioners 170 dagar och att det tillhör växtzon 2, jämfört med 
zon 3 på Västgötaslätten, zon 4 på södra Hökensås platå och zon 5 i Tiveden 
alldeles norr om Vättern. En faktor av största betydelse för växtligheten är 
vidare humiditeten, dvs. skillnaden mellan nederbörd och avdunstning. 
Guldkroken ligger i ett begränsat område väster om Vättern med uttalat låg 
humiditet. (Andbert & Sahlin, 2002; Bohlin & Bertilsson, 2002; Bogren et 
al., 2003) Se vidare kartorna 7 och 8.  

Väderstatistik för en stor del av den första hälften av 1900-talet – baserad 
på egna mätningar av temperatur och nederbörd – finns i Almnäs arkiv. För 
att understryka och illustrera det som ovan sagts om Almnäs lokala klimat 

                                                      
9 Enligt uppgifter från företrädare för Almnäs Bruk AB och iakttagelser i fält. 
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redovisas i figurerna 1 och 2 uppgifter från två slumpmässigt valda år som 
jämförs med statistiska uppgifter från SMHI 10 gällande Skövde.  

En närmare statistisk bearbetning av väderuppgifterna från Almnäs har 
bedömts ligga utanför syftet med denna studie.  

 
Karta 7. Temperaturzoner i Västra Götaland. Från Sveriges Nationalatlas: Västra 
Götaland (2003). 

Klimatet ger jämfört med omgivande trakter gynnsamma betingelser för 
jordbruket på Guldkroken (något som förstärks av de tidigare nämnda gynn-
samma geologiska och geohydrologiska förhållandena). Den låga humidite-
ten ökar dock känsligheten för torka. Samtidigt finns i så fall unika möjlig-
heter till bevattning genom närheten till Vättern. 

Företrädare för Almnäs har framhållit betydelsen för jordbruket av Guld-
krokens gynnsamma klimat. Det anses ha bidragit till att så många stora gods 
finns på denna sida av Vättern. Den i viss mån maritima prägeln med något 
senare vårar och varmare höstar innebär färre skadedjur vilket tillsammans 
med de använda växtföljderna ger friska grödor. Nästan inga rapsbaggar 
förekommer. Lite svampangrepp på vete och korn uppträder. Detta är av 
särskild vikt vid ekologisk odling som tillämpas på Almnäs.

                                                      
10 www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi (2010-08-09). 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi
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Karta 8. Fördelning av nederbörden i Västra Götaland. Från Sveriges Nationalatlas: Västra Götaland (2003). 
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Figur 1. Medeltemperatur 1929. Observationer vid Almnäs kl 8, 14 och 19 (serie 1, 2 och 3). Serie 4 SMHI:s beräknade dygnsmedeltempera-
tur för Skövde.11 

                                                      
11 Dygnsmedeltemperaturen beräknas enligt Ekholm-Modéns formel Tm=aT07+bT13+cT19+dTx+eTn 
där Tx är dygnets maximitemperatur och Tn dess minimitemperatur. Övriga konstanter beror på longitud och latitud. 
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Figur 2. Medelnedebörd 1932. Almnäs 12 (fylld) och Skövde (ofylld). 

                                                      
12 Uppgifter för perioden januari-april saknas. 
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Växt- och djurliv 

Denna sammanfattande översikt bygger på tillgängliga inventeringar, utred-
ningar etc. (se nästa kapitel), intervjuer av företrädare för Almnäs Bruk AB 
och egna iakttagelser. Ytterligare, mer specifik information om växt- och 
djurliv lämnas i beskrivningarna av sådana delområden som har särskilt in-
tresse i detta sammanhang. 

Naturen på Almnäs, växt- och djurliv, naturvärden etc., kan spela en vik-
tig roll för en EU-certifiering av Wrångebäcksosten som grund för "story-
telling" och valorisation. Se vidare Nygård & Wramner (2011 a) och Wram-
ner & Nygård (2011). 

Guldkroken 
Guldkrokens helåkersbygd lämnar inte mycket utrymme för naturlig vegetat-
ion. Gynnsamma klimat- och jordartsförhållanden, återstående rester av en 
tidigare rik biologisk mångfald som dungar med ädla lövträd, kontinuitet i 
hävden av vissa nyckelområden och naturvårdshänsyn vid jordbruksdriften 
gör emellertid sammantaget att de arealmässigt begränsade marker, som inte 
används för åkerbruk, ofta är frodiga och biologiskt rika. Det gäller inte 
minst fortfarande hävdade naturliga betesmarker med sin speciella flora och 
fauna. Lövbestånd, med såväl ädla (ek, ask, lind m.m.) som mer triviala löv-
träd (asp, björk, al m.m.) finns närmast Vättern, utmed vattendrag, på våt-
marker, på andra restmarker etc. Flera exotiska trädslag finns i Almnäs herr-
gårdspark. Flertalet av dessa områden har ett sådant värde från naturvårds-
synpunkt att de beskrivs särskilt under andra avsnitt. Bland enskilda växtar-
ter kan nämnas några mer krävande sådana såsom lundviol, murgröna, 
stenros, tandrot och nässelklocka. Av intresse är också att de hotade åkerväx-
terna sminkrot och spikvallmo har påträffats på Almnäs.  

Djurlivet är i allmänhet av mindre intresse i detta sammanhang. Det kan 
dock nämnas att delar av Guldkroken hyser ett rikt insektsliv, bl.a. knutet till 
gamla ekar och god tillgång till död ved. Betingelserna blir därmed också 
gynnsamma för hålbyggande fåglar, fladdermöss m.m. Herrgårdsparken har 
en särskilt rik fladdermusfauna med åtminstone 5-6 arter. Icke verifierade 
uppgifter om fynd av hasselmus i detta område finns också. Minst två par 
fiskgjusar häckar vid Vätterns strand. Rika klövviltsstammar finns, inte 
minst av dovhjort som tidigare hållits i hägn. Av naturliga skäl är älgen dock 
vanligare på Hökensås. Fiskfaunan är i allmänhet trivial (givetvis med un-
dantag för Vättern som behandlas senare). Det är endast Rydbobäcken med 
bl.a. vätteröring som är värd att särskilt nämnas. 
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Foto 5. Fiskgjuse vid Almnäs. 

Hökensås 
Hökensås är kargare och domineras av kulturskogar med i första hand gran 
och tall på relativt magra marker. Markvegetationen är den normala för såd-
ana områden i trakten med bl.a. blåbär och lingon. Den uppvisar i allmänhet 
få inslag av mer exklusiva arter. Dock finns ett antal mindre områden med 
olika slags sumpskogar (med dominans av tall, gran eller lövträd), äldre be-
stånd av framför allt tall och rik förekomst av död ved, mer eller mindre 
öppna våtmarker m.fl. naturtyper. Dessa representerar särskilda värden för 
naturvården som till största delen har beaktats i planeringen för skogsbruket 
på Almnäs. Bland enskilda arter av särskilt intresse kan nämnas ett tiotal 
mindre vanliga mossor, lavar och svampar som utgör signalarter, dvs. indi-
kerar skyddsvärda skogar enligt Skogsstyrelsen. (Nitare, 2000) 

Djurlivet på Hökensås är i huvudsak det för trakten normala i barrskogar 
präglade av modernt skogsbruk och aktiv viltvård. Vissa särskilt intressanta 
inslag finns dock, särskilt i anslutning till områden som har intresse också till 
följd av ytvattenförekomst, vegetation etc. Bland däggdjuren kan nämnas 
enstaka genomströvande lodjur. Bävern har återkommit efter att ha varit 
borta i kanske 200 år. Bland fåglarna kan nämnas något par häckande fisk-
gjuse och bivråk liksom förekomst av någon mindre tjäderspelplats.  
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Allmänna naturvårdsfrågor 

I detta kapitel redovisas i första hand övergripande naturvårds- och planfrå-
gor samt vissa övergripande inventeringar, utredningar etc. som berör dessa 
frågor. På Almnäs finns inga naturreservat enligt miljöbalken. Däremot finns 
på egendomen två Natura 2000-områden liksom ett antal mindre områden 
med biotopskydd enligt beslut av Skogsstyrelsen. Generella skyddsbestäm-
melser – t.ex. strandskydd och biotopskydd på jordbruksmark – har bedömts 
vara mindre relevanta i detta sammanhang och tas inte upp. I fråga om plan-
frågor berörs Almnäs av riksintressen för såväl naturvård som kulturmiljö-
vård.  

Naturvårdsfrågor med direkt koppling till andra avsnitt – sand- och grus-
avlagringar, ytvattenförekomster, jordbruks- och skogsmark etc. – har tagits 
upp under dessa avsnitt och förbigås till stor del här. Olika naturvårdsinven-
teringar m.m. redovisas på Karta 9. 

Naturvårdsprogram för Skaraborgs län 
Dåvarande Länsstyrelsen i Skaraborgs län antog 1984 ett naturvårdsprogram 
som redovisade naturvårdens intresseområden i länet och i huvudsak byggde 
på kommunvisa naturinventeringar. En inventering av Hjo kommun gjordes 
1972. (Bonde, 1972) De i naturvårdsprogrammet redovisade naturvärdena är 
graderade i en tregradig skala (högsta, mycket högt respektive högt natur-
värde). Programmet gav en samlad grund för naturvårdsarbetet i länet och 
fördjupades efter hand genom mer ingående inventeringar. 

Almnäs berörs av två områden i den högsta värdeklassen. Vättern bedöms 
i sin helhet ha detta värde till följd av i första hand sin geologi, hydrologi 
och zoologi. En ungefär kilometerbred strandzon utmed Vättern från strax 
norr om brukningscentrum och söderut till fastighetsgränsen vid Södra Få-
gelås bedöms likaså ha detta värde till följd av sin landskapsbild i stort, geo-
logi, botanik, zoologi och lämplighet för friluftsliv. I beskrivningen fram-
hålls det öppna herrgårdslandskapet (inklusive Almnäs herrgårdspark) samt 
vätternstranden med aktiva erosionsprocesser (särskilt söder om Wrånge-
bäck), välutbildade strandbrinkar, badmöjligheter, lövskogspartier med rikt 
växt- och djurliv samt Rydbobäcken i söder (jämför avsnittet om hydrologi 
och våtmarker). Behov av specifika naturvårdsåtgärder på Almnäs marker 
redovisas inte. 

Två områden på egendomen har bedömts ha högt naturvärde, dvs. de till-
hör den tredje värdeklassen. Ett attraktivt rekreationsområde vid Vättern 
nära fastighetsgränsen i norr med sandstrand och lövskog (område 5 i Bilaga 
1 b) har i första hand ett socialt värde. Ett knappt kilometerbrett nord-sydligt 
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stråk genom hela egendomen strax väster om väg 195 har bedömts ha ett 
värde genom sin tilltalande landskapsbild och intressanta geologi. Här finns 
öppna åker- och betesmarker, lövdungar m.m. och de tidigare nämnda 
strandlinjerna framträder på flera håll tydligt. 

Bevarandeprogram och åtgärdsprogram för 
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden i 
Skaraborgs län 
Bevarandeprogrammet redovisar i första hand förekomsten av värdefulla 
odlingsbygder i det dåvarande länet. Urvalen har gjorts utifrån ett uttalat 
landskapsperspektiv. Natur- och kulturvärden har bedömts separat och sedan 
vägts samman. Utpekade naturvärden har graderats enligt en tregradig skala 
(högsta, mycket högt respektive högt bevarandevärde) och kulturvärden 
enligt en tvågradig skala (största betydelse respektive stor betydelse från 
bevarandesynpunkt). Åtgärdsprogrammet redovisar kommunvisa priorite-
ringar av åtgärder för att slå vakt om de identifierade natur- och kulturmiljö-
värdena. Programmen har antagits av dåvarande Länsstyrelsen i Skaraborgs 
län. (Bertilsson & Hjohlman, 1992)  

Almnäs del av Guldkroken utgör huvuddelen av ett i bevarandeprogram-
met utpekat stort, sammanhängande herrgårdslandskap med gamla anor och 
betydande såväl natur- som kulturmiljövärden. Se Karta 9. Här finns delom-
råden av riksintresse för naturvård och/eller kulturmiljövård liksom enskilda 
objekt av stort värde från dessa synpunkter. Området har beträffande natur-
värde förts till klass III och kulturvärde till klass I. Det har i åtgärdspro-
grammet förts till den högsta prioritetsklassen. Värdet betingas av herrgårds-
landskapet i stort som har intresse från både natur- och kulturvårdssynpunkt. 
Därutöver bör nämnas förekomster av hävdade naturliga betesmarker, fram-
för allt ekhagar och blandlövhagar, som representerar betydande naturvär-
den. Fältskiktet ger dem ofta karaktär av artfattiga rödvenängar, men artrika 
högörtängar förekommer också. För kulturvården är särskilt Almnäs herr-
gårdsbebyggelse av stort intresse. Det gäller också spåren av olika slags in-
dustriell verksamhet, inklusive utnyttjandet av vattenkraften i bäckarna. 
Laga skiftesstrukturen har förändrats starkt i helåkerslandskapet men finns 
delvis kvar i väster på Hökensås sluttning.  

Natura 2000-områden 
Almnäs berörs av tre Natura 2000-områden,13 nämligen Vättern (delen 
västra Vättern, EU-beteckning SE0540225) och två mindre objekt med hag-

                                                      
13 Natura 2000 är ett EU-nätverk av skyddade områden som tillsammans skall representera 
unionens skilda naturtyper. För varje objekt skall finnas en bevarandeplan som anger vilka 
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mark och lövskog. Dessa är Lilla Almnäs (EU-beteckning SE0540250, om-
råde 2 i Bilaga 2 a) med en areal av 9,1 ha och Stora Almö (EU-beteckning 
SE0540252, område 4 e i Bilaga 2 a) med en areal av 2,2 ha. Båda ligger helt 
inom egendomen. Bevarandeplaner har upprättats för alla tre områdena. 

Bevarandeplanen för Vättern slår fast att sjöns karaktär skall bevaras, bl.a. 
dess kalla, klara, näringsfattiga och välbuffrade vatten med för denna miljö 
typiskt växt- och djurliv som inkluderar intressanta och unika glacialrelikter. 
I den artrika fiskfaunan bör framhållas bestånden av röding, öring och harr. 
För de olika naturtyper och arter i och vid Vättern, som är upptagna som 
särskilt skyddsvärda inom EU, saknas i flera fall tillräcklig kunskap för att 
kunna bedöma bevarandestatus och behov av åtgärder. Kompletterande ut-
redningar pågår. (Vätternvårdsförbundet, 2008) 

Lilla Almnäs och Stora Almö har båda klassificerats som trädklädda be-
tesmarker och bevarandeplanerna syftar till att bevara eller återställa denna 
karaktär. (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2005 a; 2005 b) Områdena 
beskrivs närmare i kapitlet om jordbrukslandskapet på Almnäs. 

Fysisk planering 
Fysisk planering är ett viktigt instrument för att slå vakt om olika bevaran-
devärden, framför allt i relation till förändrad markanvändning, men också 
allmänt för att peka ut sådana värden. Den fysiska riksplaneringen och dess 
implementering i kommunal översiktsplanering är av särskilt intresse i detta 
sammanhang. I Hjo pågår arbetet med en kommunomfattande översiktsplan 
(ÖP 10). (Hjo kommun, 2010)  

Fysisk riksplanering har bedrivits sedan 1970-talet och har bl.a. resulterat 
i att områden av riksintresse för naturvård och för kulturmiljövård har identi-
fierats och avgränsats. I takt med att bl.a. inventeringsläget förbättrats har 
riksintressena setts över. Vidare har samtliga Natura 2000-områden fått for-
mell status som riksintressen. Planeringsriktlinjer för skydd av riksintres-
santa områden finns i miljöbalken. (Naturvårdsverket, 2003; 2005) 

Utöver de tre Natura 2000-områdena finns ett område av riksintresse för 
naturvård (med beteckningen NRO 14119) som sträcker sig längs Vätterns 
strand från en punkt strax norr om Almnäs brukningscentrum mot söder till 
fastighetsgränsen i en allt bredare zon. Se Karta 10. Det fortsätter söder om 
denna gräns och innefattar också det tidigare nämnda Munkaskogsområdet 
(se s. 8). Områdets riksintresse betingas av dess geologiska värden – strand-
linjer och andra spår från landisens avsmältningsskede, strandbrinkar längs 
Vättern, nedskurna bäckraviner (dessutom med rik vegetation) m.m. – samt 
det typiska herrgårdslandskapet, inte minst på Almnäs. (Hjo kommun, 2010)  

Herrgårdslandskapet är också ett huvudmotiv för att hela Vätterns kustzon 
på Almnäs ingår i en kulturmiljö av riksintresse. (Riksantikvarieämbetet, 
1996; Hjo kommun, 2010) Zonen är bredare än motsvarande naturvårdszon 

                                                                                                                             
åtgärder som krävs för att dess naturtyper och arter skall bevaras långsiktigt. (Wramner & 
Nygård, 2010) 
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och når i norr väster om väg 195. Se Karta 10. Det riksintressanta området 
benämns Norra och Södra Fågelås och har beteckningen KR 33. Värdet bet-
ingas av den öppna slättbygden som rymmer ett tydligt mönstrat herrgårds-
landskap med torpmiljöer och kyrkbyar liksom stora sammanhängande åkrar 
uppdelade av axialt planerade alléer. Inte minst betonas värdet av samspelet 
mellan det öppna landskapet och de förnämliga herrgårdarna. 

 
Karta 9. Natur- och landskapskarta från ÖP10. (Hjo kommun, 2010) 
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Karta 10. Regleringskarta från ÖP10. (Hjo kommun, 2010) 

Almnäs herrgårdsmiljö speglar, som tidigare klostergods, östgötaklostrens 
ägostruktur på Guldkroken under medeltiden. Egendomens rika byggnadsbe-
stånd med bl.a. huvudbyggnaden från 1700-talet och ett antal industriella 
byggnader och anläggningar, huvudsakligen från 1800-talet, har också stort 
kulturhistoriskt värde. Kulturvärdena kring Almnäs herrgård skyddas genom 
särskilda områdesbestämmelser.  

På Almnäs är natur- och kulturvärden djupt inflätade i varandra, förstär-
ker varandra och kan i fråga om herrgårdslandskapet svårligen skiljas åt. 
Därför tas kulturmiljöaspekterna i någon mån upp här, även om de hör 
hemma – och behandlas betydligt mer utförligt – i en annan rapport från 
Almnäs-projektet. (Nygård & Wramner, 2011 a) 
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Jordbrukslandskapet på Almnäs 

Betydelsen av naturliga betesmarker och tidigare sådana 
Jordbrukslandskapet på Almnäs har tidigare behandlats på flera ställen i 
denna rapport. Det gäller bl.a. de naturgivna förutsättningarna för jordbruk 
liksom de övergripande natur- och kulturvärdena knutna till detta landskap i 
stort och deras hantering i aktuell fysisk planering. I detta kapitel behandlas 
de inslag i jordbrukslandskapet som har specifikt intresse för huvudsyftet 
med rapporten, nämligen att belysa faktorer som kan ha betydelse för en 
ansökan om EU-certifiering av Wrångebäcksost.   

Två sådana faktorer har identifierats och tas upp här. Det är dels naturliga 
betesmarker och tidigare sådana, som bedöms kunna restaureras, dels natur-
värden knutna till odlingslandskapet som direkt eller indirekt kan tänkas 
bevaras – eller förstärkas – genom produktionen av Wrångebäcksost. Dessa 
båda faktorer är intimt sammankopplade med varandra genom att de aktuella 
naturvärdena i fallet Almnäs till största delen är knutna till naturliga betes-
marker eller tidigare sådana. Därutöver har dessa marker också ett intresse i 
sig genom att i större utsträckning än andra marker på Almnäs vara direkt 
påverkade – och uppvisa tydliga spår – av äldre tiders markanvändning. Så-
dan kontinuitet kan utgöra en viktig del av ett terroir och därmed vara av 
intresse i ett certifieringsperspektiv. 

En av de viktigaste och mest lättidentifierade kopplingarna mellan pro-
duktionsplats och produktegenskaper för lokalt framställd mjölk är den mel-
lan beskaffenheten av naturliga betesmarker – framför allt vegetationens 
artsammansättning – och egenskaper hos mjölken från kor som betar på 
dessa (se t.ex. Norderhaug, 2006). Ett intensifierat eller återupptaget bete på 
dessa marker skulle också innebära stora naturvårdsvinster för Almnäs jord-
brukslandskap. 

På Almnäs finns ca 120 ha permanenta naturbeten. För vissa av dessa (ca 
35 ha) har miljöersättning i högsta klassen utgått inom ramen för det till 
betydande del EU-finansierade Landsbygdsprogrammet. Under senare tid 
har dock vissa av dessa arealer tagits ur miljöstödsprogrammet, då man öns-
kar ha kvar ett större antal träd per hektar än de 60 som enligt EU:s norm 
utgör det maximala antalet.14 Den traditionella svenska hagmarken har ofta 
ett tätare trädskikt, varför denna EU-regel utgör ett påtagligt problem för 
naturvården och kulturmiljövården i vårt land. 

De återstående naturliga betesmarkerna på Almnäs har dokumenterats in-
gående, liksom tidigare sådana som överförts till kultiverade betesmarker, 
vuxit igen till lövskog el. dyl. Dokumentationen har omfattat såväl dagens 

                                                      
14 Muntlig information av företrädare för Almnäs Bruk AB. 
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situation vad gäller vegetation, hävd, naturvärde etc. som den historiska ut-
vecklingen, i den mån denna kunnat dokumenteras. För tidigare naturbetes-
marker, vilka inte längre hävdas som sådana, har en bedömning gjorts av 
förutsättningarna att återskapa karaktären av naturbetesmark. Denna aspekt 
har ett särskilt intresse ur ett certifieringsperspektiv.  

Här bör tilläggas att ekologiskt jordbruk bedrivits på Almnäs i ett decen-
nium. Detta innebär jämfört med ett konventionellt jordbruk dels allmänna 
miljöfördelar, bl.a. i fråga om biologisk mångfald (Wramner, 2003), dels att 
en större andel av kreatursfodret är egenproducerat vilket ökar förutsättning-
arna för att mjölk och kött skall uppvisa särdrag som kan härledas till natur-
förhållandena på Almnäs. 

Beskrivning av naturliga betesmarker och tidigare 
sådana 
Dåvarande Länsstyrelsen i Skaraborgs län har genomfört två utredningar 
som ger dels allmän information om odlingslandskapet på Almnäs, dels spe-
cifik information om betesmarker och tidigare sådana på egendomen. Dessa 
är ”Översiktlig inventering av lövskog och lövhagar i Hjo kommun” (Lönn, 
1984) samt ”Ängs- och hagmarker i Hjo kommun” (Lönn, 1991). Vidare har 
viss information hämtats från ”Bevarandeprogram och åtgärdsprogram för 
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden i Skaraborgs län” (Bertils-
son & Hjohlman, 1992), som behandlades i föregående kapitel, samt från två 
nationella ängs- och betesmarksinventeringar utförda av Naturvårdsverket 
(1987-1992) (Naturvårdsverket, 1995) respektive Jordbruksverket (2002-
2004). (Jordbruksverket, 2005) Information om tidigare markanvändning, 
vegetation m.m. har hämtats från kartor som återges i en rapport om Almnäs 
odlingshistoria och markanvändning. (Nygård & Wramner 2011 a) Det gäl-
ler främst en karta över Almnäs från 1707 och en häradsekonomisk karta 
från 1877-1882. Slutligen har viktig information hämtats från Almnäs 
skogsbruksplan som tar upp trädbevuxna betesmarker och tidigare sådana 
som helt övergått till skog. (Almnäs Bruk AB, 2010) 
         Ambitionen har varit att i detta avsnitt beskriva samtliga naturliga be-
tesmarker och tidigare sådana av någon betydelse som finns på Almnäs. 
Information om aktuella områden har främst hämtats från de nämnda utred-
ningarna och genom ingående fältstudier. Se vidare kapitlet om källor. Samt-
liga beskrivna områden har besökts och dokumenterats, såväl i text som på 
foto. Som utgångspunkt för arbetet har använts inventeringen av lövskogar 
och lövhagar (Lönn, 1984) som fortsättningsvis benämns "lövinventering-
en". Den omfattar praktiskt taget samtliga aktuella områden och är den tidig-
aste mer detaljerade inventering som gjorts. Vegetation, jordarter, hävdstatus 
m.m. har dokumenterats liksom uppgifter om tidigare markanvändning o. 
dyl.    

Beskrivna områden redovisas i bilagorna 1 a-d som utgörs av Almnäs 
skogskarta (skogsbruksplanens kartdel) med de aktuella områdena marke-
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rade.15 Även de få områden, som inte redovisas i lövinventeringen men är 
relevanta i detta sammanhang, tas upp här. Beskrivningarna utgår från lövin-
venteringen men har uppdaterats på grundval av bl.a. egna fältiakttagelser 
för att återspegla dagens situation.  Betydande förändringar har i vissa fall 
skett under de 25 år som gått sedan lövinventeringen genomfördes. I denna 
rapport används en ny områdesnumrering och i flertalet fall har områden 
slagits ihop till större enheter. I fotnoter anges också numreringen i den tidi-
gare lövinventeringen för att underlätta jämförelser. Det bör åter betonas att i 
det närmaste samtliga lövskogar på Almnäs tidigare har utgjort betes- 
och/eller slåttermark.  

De många beskrivna områden, som de facto utgör skogsmark, täcks i fler-
talet fall av skogsbruksplanen för Almnäs, där de i många fall betecknas som 
bestånd med höga naturvärden. I denna plan angivna naturvårdsåtgärder och 
naturvårdshänsyn, som berör här beskrivna lövskogar, har inkluderats i be-
skrivningen av dessa. I fotnoterna anges också beståndsnummer för motsva-
rande område i skogsbruksplanen enligt redovisningen på skogskartan. 

Naturvärdena har i lövinventeringen angetts enligt en tregradig skala, där 
klass 1 anger högt naturvärde och klass 3 ringa sådant. Detta betyder dock 
inte att klass 3-områden saknar betydelse, t.ex. som del i ett större lövskogs-
dominerat ekosystem. De utgör också många gånger restområden med prägel 
av tidigare markanvändning, t.ex. skogsbeten, hagmarker och torpställen, 
och kan på flera sätt sägas spegla det äldre odlingslandskapet. Beskrivna 
områden har i denna studie klassificerats på motsvarande sätt, men naturvär-
desbedömningen har i ett antal fall ändrats i förhållande till den som skedde 
1984. I huvudsak är detta en följd av förändringar, t.ex. igenväxning eller 
avverkning, som ägt rum sedan dess. Naturvärdesbedömningarna bygger på 
dagens situation och kan förändras framöver, t.ex. genom olika skötselåtgär-
der. I texten anges bara dagens naturvärdesbedömningar, inte de som gjordes 
1984. 

Betydande skillnader finns på vissa håll mellan vilka områden som redo-
visades i lövinventeringen och som redovisas på skogskartan och tagits med 
i denna rapport. Det finns två orsaker till detta förhållande. Dels redovisade 
lövinventeringen i princip alla lövskogar och lövhagar, medan endast ”be-
stånd med höga naturvärden” tagits med från skogskartan. Dels har reella 
förändringar ägt rum under de gångna 25 åren till följd av förändrad mar-
kanvändning, skogsbruksåtgärder el. dyl.  

Område 1 16 
I nordöstra hörnet av Almnäs finns en blandädellövskog i en kil ned mot 
Vättern med en areal av ca 15 ha. Trots skogskaraktären märks spår av tidi-
gare bete och/eller slåtter i vegetationsstruktur och artsammansättning i fält-

                                                      
15 På kartan har också markerats för naturvården värdefulla våtmarker och barrskogsbestånd 
(jfr kapitlet Skogsbrukslandskapet på Almnäs). Därvid har skogskartans beståndsnumrering 
behållits. 
16 Område 197 (sydligaste delen), 198 (sydligaste delen), 199 och 200 i lövinventeringen; 
537, 542 och 543 på skogskartan. 
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skiktet. Skogen domineras i öster av ek och i väster av ek, lind och bok. 
Buskskiktet innehåller mycket hassel. Fältskiktet har ett starkt inslag av 
bredbladiga gräs, harsyra, violer m.m. Längst i nordost och närmast Vättern 
dominerar mer trivial lövskog med al (även i fuktiga sumpskogsbestånd), 
björk, asp m.m. och ett tydligt inslag av äldre lövträd och död ved. I öster 
finns också ett mer eller mindre rent lindbestånd, det största av sitt slag i 
kommunen, som här förs till klass 1 med hänvisning till i första hand vege-
tation och spår av äldre kulturlandskap. Resten av området förs till klass 2 
med hänvisning till landskapsbild, vegetation, djurliv och rekreation.  
        Enligt 1707 års karta utgörs området från väster mot öster av (1) "Stagg 
och måsvall med björk och al."; (2) "Något höglänt ung al-, gran- och björk-
skog. Mycket av svedjande förstörd." samt "Kärr och myrmark med stor 
gran och aleskog." Enligt kartan från 1877-1882 utgör det "Trädbevuxen 
gräsmark", dvs. liknande marktyp som i dag men av allt att döma med gle-
sare trädskikt och hävdat genom bete och/eller slåtter. 

Enligt skogsbruksplanen skall den västra delen av området skötas på ett 
parkliknande sätt som gynnar de grova ädellövträden (nyckelbiotoper) ge-
nom att beståndet hålls öppet och luftigt (537; 4,5 ha). Närmare Vättern skall 
eftersträvas skiktning, luckighet och en varierande trädslagsblandning, där 
ädellövskogen bevaras i bukettform (542; 1,3 ha). Närmast Vättern skall 
alsumpskogen bevaras och andelen död ved ökas genom att beståndet läm-
nas för fri utveckling (543; 6,1 ha). Goda förutsättningar syns finnas från 
biologisk synpunkt att i området återskapa karaktären av naturbetesmark.
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          Foto 6. Område 1                              Foto 7. Område 1 
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Område 2 17 
Strax väster om föregående område finns en betad ekhage med såväl många 
äldre, grova som yngre ekar. Arealen är ca 9 ha. Den har ställvis ett starkt 
inslag av björk, asp, oxel, sälg m.m. och den delvis igenvuxna västra delen 
beskrivs som blandtriviallövskog. Buskskiktet består av hassel, hagtorn, 
vildapel, uppslag av rönn m.m. Fältskiktet är bitvis trivialt med tecken på 
kvävepåverkan men uppvisar också betydande ytor med mer krävande arter 
som nattviol, humleblomster, gullris och smultron. Höga naturvärden är 
knutna till de äldre lövträden, främst ekarna. Området betades i juli 2010 av 
en mindre grupp ungdjur och betestrycket är för närvarande inte tillräckligt 
för att helt förhindra igenväxning. Området fördes 1984 till klass 2 med hän-
visning till landskapsbild, vegetation och djurliv. 

Området är synligt på äldre kartmaterial och torde ha varit betesmark un-
der lång tid. På 1707 års karta redovisas det som stagg- och måsvall med 
något al och gran samt stora ekar. I slutet av 1800-talet tycks det vara mer 
igenvuxet och redovisas som skog vilket sannolikt innebär skogsbete. 

Området klassades på 1980-talet som ett s.k. § 3:5-objekt enligt den då 
nya skogsvårdslagen. Detta innebar krav på – och möjlighet till statsbidrag 
för – slutavverkning och plantering av mer ”produktiv” skog, dvs. i prakti-
ken granskog. Åtgärden kom dock aldrig att genomföras.  

Genom regeringsbeslut 2001 infogades området i EU:s Natura 2000-
nätverk under namnet Lilla Almnäs och fick därigenom ett särskilt skydd. 
Det har klassificerats som tillhörande naturtypen 9070 – Trädklädd betes-
mark. Enligt den av Länsstyrelsen i Västra Götalands län upprättade beva-
randeplanen är syftet att bevara och utveckla en trädklädd betesmark med 
lövträd av varierande ålder, där de äldsta träden utgörs av grov ek. Områdets 
naturvärden är främst knutna till dess grova och medelgrova ekar liksom till 
andra äldre lövträd. Dessa utgör livsmiljö för ett flertal lavar, svampar, ever-
tebrater m.m. och bedöms kunna spela en sådan roll i än högre grad framö-
ver. (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2005 a)      

Med tanke på områdets status som Natura 2000-objekt och den potential 
för utveckling av dess naturvärden, som otvivelaktigt finns, förs det till klass 
1.  

I skogsbruksplanen framhålls att olikåldrigheten ger osedvanligt goda 
förutsättningar för att slå vakt om ekbeståndet på lång sikt. Skötseln skall 
inriktas på att vårda ekbeståndet genom att öppna upp och ge ljus åt ekarna. 
Vidare bör betet fortsätta (535; 8,5 ha). 

                                                      
17 Område 187-188 i lövinventeringen; 535 på skogskartan. 
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Foto 8. Område 2 

Område 3 18 
Längre västerut finns ett område med en areal av ca 13 ha som skärs igenom 
av väg 195. Tidigare dominerades det av trivial lövskog med främst al och 
björk. Fältskiktet var likaså trivialt. Dock fanns även visst inslag av ädla 
lövträd, bl.a. ek. Området var negativt påverkat av landsvägen, angränsande 
bebyggelse, granplanteringar m.m. I dag är det till stora delar granplanterat, i 
första hand öster om vägen utom närmast denna. Området förs till klass 3.  

Enligt 1707 års karta finns i området Björtorps äng som är stenig och tu-
vig med björk och al "hwaraf gräs växten aftager". På kartan från 1877-1882 
anges bara skog. Förutsättningarna från biologisk synpunkt att återskapa 
karaktären av naturbetesmarker syns vara begränsade. 

Område 4 19 
På Hökensås sluttning, från väg 195 mot nordväst, redovisar lövinventering-
en sju från varandra åtskilda områden med lövskogs- eller hagmarkskaraktär 
som här behandlas i ett sammanhang. De utgör rester av ett tidigare till stor 
del sammanhängande ängs- och hagmarksområde. Enligt kartan från 1877-
1882 fanns här trädbevuxen gräsmark. 

Längst i norr finns ett ca 5 ha stort ekbestånd av krattekstyp (a), en för 
trakten ovanlig vegetationstyp, som därför 1984 fördes till klass 2. Samma 
klassificering, men mer grundad på värdet för rekreation och landskapsbild, 
fick ett mindre ekskogsområde med trivialt fältskikt mellan gamla och nya 
landsvägen (g). Inget av dessa två områden har angivits som bestånd med 

                                                      
18 Område 179 i lövinventeringen; skogskartan anger inte några bestånd med höga naturvär-
den i området. 
19 Område 172 (a), 173 (b), 174 (c), 175 (d), 176 (e), 177 (f) och 178 (g) i lövinventeringen; 
143, 290, 307 och 308 på skogskartan som endast till en del sammanfaller med områdena i 
lövinventeringen. 
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höga naturvärden på skogskartan. Naturvärdena har uppenbarligen reduce-
rats genom bl.a. skogsbruksåtgärder och områdena förs nu till klass 3. 

Övriga delområden fördes 1984 till klass 3. De representerar både hag-
marker (e, f) och lövskogar (b-d). Med undantag för en del av område c och 
område e kvarstår denna bedömning. 

Delområdena b och d har inte i skogsbruksplanen bedömts innehålla be-
stånd med höga naturvärden. 

Delområde c beskrevs 1984 som en blandtriviallövskog med en areal av 
ca 8 ha belägen i huvudsak söder om Korsgårdsbäcken. Ett område närmast 
bäcken på dess båda sidor har i skogsbruksplanen bedömts utgöra ett löv-
trädsdominerat sumpskogsbestånd med höga naturvärden (290; 3,9 ha). Det 
förs nu till klass 2.  

Delområde e beskrevs i inventeringen 1984 som en intensivt betad hage 
dominerad av medelålders ek, utan buskskikt och med gräsdominerat fält-
skikt. Det väl hävdade kulturlandskapet och den tilltalande landskapsbilden 
framhölls som något positivt. Det bör också nämnas att Korsgårdsbäcken 
rinner genom området.   

Situationen för området hade helt förändrats 15 år senare. Genom rege-
ringsbeslut 2001 infogades det i EU:s Natura 2000-nätverk under namnet 
Stora Almö och fick därigenom ett särskilt skydd. Det har klassificerats som 
tillhörande naturtypen 9070 – Trädklädd betesmark. Enligt den av Länssty-
relsen i Västra Götalands län upprättade bevarandeplanen är det främsta 
syftet att bevara och utveckla en trädklädd betesmark med höga värden 
knutna till de medelgrova – grova ekar som dominerar hagen och utgör 
livsmiljö för ett flertal lavar, svampar och evertebrater. Buskskikt saknas 
fortfarande och det gräsdominerade fältskiktet saknar högre naturvärden. 
Hagen har tidigare utgjort en del i ett vidsträckt ängsområde som sträckt sig 
utmed Korsgårdsbäcken. (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2005 b)   

Med tanke på områdets status som Natura 2000-objekt, det välbevarade 
trädskiktet, karaktären av landskapselement med lång kontinuitet bakåt i 
tiden och den potential för utveckling av dess naturvärden, som otvivelaktigt 
finns, förs området nu till klass 1.  

I skogsbruksplanen framhålls värdet av beståndets grova ädellövträd, 
framför allt ek, och betonas vikten av att dessa får stå öppet i en betad ek-
hage med träd av olika ålder (307, 2,3 ha). 

Delområde f beskrevs i lövinventeringen som en betad alhage i huvudsak 
norr om vägen. Endast en liten del sträcker sig i en smal flik ned mot bäcken. 
På båda sidor av denna finns i stället ett bestånd av lövnaturskog med myck-
et död ved som utgör nyckelbiotop och i skogsbruksplanen avsatts för fri 
utveckling (307; 2,3 ha). Det är rutmarkerat på kartan i bilaga 1b.   

För delar av lövskogsbestånden syns förutsättningar från biologisk syn-
punkt finnas att återskapa karaktären av naturbetesmark. För vissa bestånd, 
framför allt delområde c, skulle en sådan åtgärd dock vara negativ från na-
turvårdssynpunkt.
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Foto 9. Ekbacke utmed Almnäsbäcken vid Stora Almö 

Område 5 20 
Området karakteriseras av gles, mot öster tätnande lövskog och sträcker sig 
från vägen Almnäs – Norra Fågelås kyrka längs en mindre bäck ned till Vät-
terns strand för att sedan följa denna söderut ett stycke. Arealen är ca 15 ha. 
Området kan tydligt urskiljas på äldre kartmaterial och har med stor sanno-
likhet tidigare varit betes- och ängsmark, även om spåren av denna markan-
vändning i dag är få. Det anges som mager mås- och staggvall, beväxt med 
skog (1707) och trädbevuxen gräsmark (1877-1882). 

Närmast vägen dominerar medelålders ek med inslag av rönn, ask och in-
vid bäcken al. Buskskiktet är flerstädes dåligt utbildat och fältskiktet i hu-
vudsak trivialt med tydligt inslag av kväve- och fuktgynnade arter. Mot öster 
vidtar omväxlande al-, asp- och björkskog med liknande busk- och fältskikt. 
Avverkning av större ekar har gett upphov till täta aspuppslag. Mot söder 
vidtar sedan en rikare blandädellövskog med en hel del grov ek, hassel i 
buskskiktet och ett frodigt, artrikt fältskikt med bl.a. bredbladiga gräs.  

Området förs i sin helhet till klass 2 med hänvisning till landskapsbild, 
vegetation och rekreationsmöjligheter (badplats med sandstrand vid Vät-
tern). Det har inte klassats som bestånd med höga naturvärden i skogsbruks-
planen. I naturvårdsprogrammet för Skaraborgs län framhålls dess värde för 
friluftslivet. Från biologisk synpunkt syns förutsättningar finnas, om än inte 
särskilt goda, att återskapa karaktären av naturbetesmark. 

                                                      
20 Område 245-249 i lövinventeringen. 
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Område 6 21 
Längs med och söder om vägen mellan brukningscentrum och stora landsvä-
gen finns tre lövskogsområden med en sammanlagd areal av ca 20 ha som 
behandlas i ett sammanhang. Endast ett av dessa (c) har i skogsbruksplanen 
bedömts utgöra bestånd med höga naturvärden. På kartan från 1877-1882 är 
här angivet ett större sammanhängande skogsområde som sannolikt utgjorde 
betesmark med ett tätt trädskikt.  

Söder om vägen finns det största delområdet (a) som utgörs av en bland-
triviallövskog med en areal av 15 ha och dominans av björk och al. Enstaka 
ekar finns. Det förs till klass 3. På 1707 års karta är dess södra delar beteck-
nade som betesmark. 

På båda sidor av vägen finns ett ekskogsområde (b) som i norr delvis har 
hagmarkskaraktär. Här dominerar grova ekar. Söder om vägen finns dessu-
tom hästkastanj, som bitvis dominerar trädskiktet, ask, alm, bok m.m. Fält-
skiktet är varierande och artrikt med bl.a. mycket grönvit nattviol. Söder om 
området finns ett tätt granbestånd som enligt äldre kartor planterats på tidi-
gare betesmark. Området förs till klass 2 med hänvisning till vegetation, 
landskapsbild och djurliv. 

Det tredje delområdet (c) utgörs av en olikåldrig askskog med inslag av 
ek m.m. i Almnäsbäckens grunda bäckravin. Fältskiktet är glest och innehål-
ler bl.a. strutbräken och humleblomster. Området förs till klass 2 med hän-
visning till vegetation, landskapsbild och djurliv. Större delen har pekats ut 
som lövnaturskog i skogsbruksplanen och har klassats som område med 
höga naturvärden av Skogsstyrelsen (527; 3,7 ha). Det har lämnats för fri 
utveckling med undantag för frihuggning av de största lövträden i dess västra 
kant. På 1707 års karta anges här åkertegar med mellanliggande ängshagar 
(betesmarker). 

1984 års inventering syns vara ofullständig beträffande område b. Den in-
nefattar endast en mindre del av området med betesmark eller igenväxande 
f.d. sådan norr om tillfartsvägen till Almnäs, det s.k. Rosenlundsbetet, som 
har en areal av storleksordningen 15 ha. Dess glesa trädskikt domineras av 
stora, vida ekar (flera av dem döda/torra). På marken ligger också äldre kull-
fallna ekar. Detta är positivt för den biologiska mångfalden. Det glesa 
buskskiktet domineras av björk- och aspsly. Visst inslag av ekplantor finns 
också. Fältskiktet är i allmänhet trivialt. Tuvor av veketåg förekommer på 
sankare partier.  

 Rosenlundsbetet benämns Almnäs äng på 1707 års karta. Den bestod av 
"tuvig vall något stenig" som var "mycket beväxt med ung alskog med något 
gran och ene. Fullt med kielletåg". 

Visst bete av ungdjur förekommer, men det är otillräckligt för att slå vakt 
om hagmarkskaraktären. Genom röjning och ökat betestryck torde en väl-
hävdad hagmark med stora naturvärden utan svårighet kunna återskapas. 
Mot nord/nordost gränsar området till en åker som i sin tur övergår i ett om-
råde med tätt planterad granskog som enligt äldre kartor också kan ha haft 

                                                      
21 Område 182 (a), 224 (b) och 225 (c) i lövinventeringen plus Rosenlundsbetet (som ej togs 
med i denna); 527 på skogskartan. 
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Foto 10. Område 6. Rosenlundsbetet. Foto 11. Område 6. Delen kring Almnäsbäckens bäck-

fåra. 
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karaktären av en glest beskogad betesmark. Rosenlundsbetet förs till klass 2 
med hänvisning till trädskiktet och de goda förutsättningarna att utveckla en 
traditionell hagmark.  

För betydande delar av lövskogsbestånden, särskilt i anslutning till Ro-
senlundsbetet, syns förutsättningar från biologisk synpunkt finnas att åter-
skapa karaktären av naturbetesmark. För vissa bestånd, framför allt delom-
råde c, skulle en sådan åtgärd dock vara negativ från naturvårdssynpunkt. 

Område 7 22 
Området sträcker sig från Almnäs slott mot sydsydväst i en smal zon längs 
Vättern. Den totala arealen är ca 15 ha. Delområdena a och b motsvaras av 
bestånd 548 i skogsbruksplanen, medan delområde c i denna inte har be-
dömts ha några höga naturvärden. Större delen av området beskrivs på 1707 
års karta - alltså ett halvsekel innan corps-de-logiet uppfördes - som "gier-
deswall något kierrmark mås- och hårdvall beväxt med ung aleskog". På 
kartan från 1877-1882 finns längst i norr en "ordnad park" som mot söder 
övergår i en "naturpark". 

Närmast den nuvarande slottsparken finns en i huvudsak väl hävdad hag-
mark (a) som utgjort en del av slottsparken och uppvisar broar, sittbänkar 
m.m. längs en anlagd promenadväg nära Vättern. Den domineras av grova 
ädla lövträd som lind, bok, avenbok, ek, ask och alm. Även exotiska arter 
som hästkastanj, rödek, tysklönn och lärk förekommer, bitvis som domine-
rande inslag. Viss plantering av exotiska lövträd har skett också på senare 
tid. Buskskikt saknas och fältskiktet domineras av gräs. Fläckvis finns rikare 
inslag som skogsbingel och ekorrbär. Nässlor, skräppor och andra indikato-
rer på hög kvävehalt saknas till stor del. Delområdet har störst intresse från 
dendrologisk synpunkt och som en del av herrgårdskulturen men uppvisar 
också tydliga drag av traditionell hagmark. Det förs till klass 2. 

Mot söder vidtar en mindre ekhage (b) som endast skiljer sig genom att 
trädskiktet nästan uteslutande består av grov ek. Den förs till klass 2 med 
hänvisning till kulturlandskap, landskapsbild, vegetation och djurliv.  

I skogsbruksplanen framhålls värdet av de grova ädellövträden och vikten 
av att öka mängden död ved i området.  

Det sydligaste delområdet (c) utgörs av en något igenvuxen hagmark med 
ett artrikt trädskikt (ek, lönn, tysklönn, bok, hägg, alm, lind, hästkastanj 
m.m.) och buskskikt med bl.a. hassel. Fältskiktet är trivialt. Delområdet förs 
till klass 2 med hänvisning till att det liknar det angränsande klass 2-området 
i norr och ingår i ett större område med betydande naturvärden och ett från 
naturvårdssynpunkt strategiskt läge utmed Vättern. De delar av område 7, 
som inte i dag utgör välhävdad hagmark, kan med enkla medel (röjning och 
återupptaget bete) återfå denna karaktär. 

                                                      
22 Område 227 (a), 228 (b) och 229 (c) i lövinventeringen; 548 på skogskartan. 
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Område 8 23 
Området ligger strax väster om det föregående och utgörs av en flack rygg i 
ett öppet landskap med en areal av ca 3 ha som intas av sluten alskog. Det 
har tidigare utgjort öppnare betesmark, närmast av typ alhage, som kan ur-
skiljas på äldre kartor, men igenväxningen har nu gått långt. Området förs 
till klass 3. Enligt skogsbruksplanen innehåller det inga bestånd med höga 
naturvärden. Förutsättningarna från biologisk synpunkt att återskapa karaktä-
ren av naturbetesmark syns vara begränsade. 

Område 9 24 
Området utgörs av sluten skog med total dominans av ung till medelålders 
björk och buskskikt av brakved och björkuppslag. Arealen är ca 2 ha. Det 
förs till klass 3. Enligt skogsbruksplanen innehåller området inga bestånd 
med höga naturvärden. Förutsättningarna från biologisk synpunkt att åter-
skapa karaktären av naturbetesmark syns vara begränsade. 

Område10 25 
 Väster om väg 195 ligger fem från varandra åtskilda men likartade områden 
med lövskog som har en sammanlagd areal av ca 25 ha och behandlas i ett 
sammanhang. De syns i huvudsak vara tidigare naturliga betesmarker som i 
dag inte uppvisar några speciella naturvärden. Här finns ung till medelålders 
sluten björkskog (a), blandlövskog med ask, al, björk, ek m.m. (b, c), olik-
åldrig björkskog med visst inslag av ek m.m. (d) samt planterad hybridasp 
och i viss mån björk på gammal åker- och betesmark (e). Samtliga delområ-
den har förts till klass 3. Enligt skogsbruksplanen innehåller de inga bestånd 
med höga naturvärden.  Förutsättningarna från biologisk synpunkt att åter-
skapa karaktären av naturbetesmarker varierar, men finns i viss mån i samt-
liga delområden. 

Område 11 26 
I södra delen av Almnäs, på ömse sidor av väg 195, finns tre intill varandra 
liggande lövskogsområden som därför behandlas i ett sammanhang, trots att 
de representerar olika naturtyper. Med undantag för delområde c uppvisar de 
till betydande del bestånd med höga naturvärden enligt skogsbruksplanen. På 
kartan från 1877-1882 är större delen av områdena betecknade som skog. 
Sannolikt utgjorde de betesmark med tätt trädskikt.   

                                                      
23 Område 226 i lövinventeringen. 
24 Område 221 i lövinventeringen. 
25 Område 214 (a), 215 A (b), 215 B (c), 216 (d) och 217 (e) i lövinventeringen. 
26 Område 218 (a), 219 (b) och 220 (c) i lövinventeringen; 484, 487 (d), 488 och 495 på 
skogskartan. 



56 
 

 

 

 

   Foto 12. Den gamla slottsparken. Foto 13. Hagen söder om slottsparken. 
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I nordväst (delområde a) finns en mindre ekskog/ekhage av hedtyp med grov 
ek och inslag av björk, oxel m.m., ett buskskikt av brakved, hassel m.m. och 
ett relativt trivialt fältskikt. Den förs till klass 2 med hänvisning till värdet 
för landskapsbild, vegetation och djurliv. Enligt skogsbruksplanen uppvisar 
beståndet höga naturvärden (484; 1,8 ha). Området bör betas och viss utgles-
ning ske där ekarna står tätt. 

Söder om delområde a, på samma sida av gamla vägen, finns en mindre 
björkhage som nu är starkt igenvuxen (delområde d). Den tas inte upp i 1984 
års inventering. Enligt skogsbruksplanen uppvisar beståndet höga naturvär-
den (487; 0,9 ha). Området, som förs till klass 2, bör betas och utglesning 
ske där björkarna står tätt. 

I söder finns en alskog med inslag av flera ädla lövträd och en areal av 23 
ha (delområde b). Buskskiktet är öppet och fältskiktet frodigt men relativt 
trivialt. Skogen ligger väl exponerad vid stora vägen som skär genom områ-
det. Ungefär hälften av området uppvisar i dag höga naturvärden enligt 
skogsbruksplanen. Uppdelning har skett på ett bestånd väster om vägen 
(488, 6,6 ha) och ett öster därom (495; 4,4 ha). För båda bestånden framhålls 
värdet av den gamla alskogen och möjligheten att genom fri utveckling 
skapa ett naturligt lövskogsområde med mycket död ved. Dessa båda bestånd 
förs till klass 2 med hänvisning till den ovanliga skogstypen och betydelsen 
för landskapsbild och rekreation, resten av området till klass 3.  

I nordöst (delområde c) finns ett bestånd av planterad hybridasp som förs 
till klass 3. 

För betydande delar av lövskogsbestånden och de igenväxande hagmar-
kerna syns goda förutsättningar finnas från biologisk synpunkt att återskapa 
karaktären av naturbetesmark. För vissa bestånd, framför allt i delområde b, 
skulle en sådan åtgärd dock vara negativ från naturvårdssynpunkt. 

Område 12 27 
Området består av fyra likartade delområden som behandlas i ett samman-
hang. De ligger i en zon som sträcker sig från den jordbruksdominerade slät-
ten österut mot Vätterns strand alldeles söder om det tidigare tegelbruket. De 
intas huvudsakligen av olika slags lövskog av mer trivialt slag. På kartan 
från 1877-1882 betecknas områdena som åker (a), skog (b) och en blandning 
av trädbevuxen gräsmark, skog och åker (c och d). 

Delområde a utgörs av blandtriviallövskog som täcker en övervuxen tidi-
gare lertäkt för tegelbruket. Det har i skogsbruksplanen pekats ut som ett 
bestånd som på sikt kan få särskilda naturvärden till följd av att det upp-
kommit spontant och håller på att utvecklas till en naturskog med bl.a. 
mycket död ved (556; 5,7 ha). Den ojämna topografin efter täktverksamhet-
en gör området svårbrukat och fri utveckling förordas. Området förs till klass 
2. 

Delområde b (4 ha) utgörs av medelålders alskog med visst inslag av bl.a. 
ädla lövträd och i huvudsak trivialt fältskikt. Delområde c (3 ha) utgörs av 

                                                      
27 Område 222 (a), 223 (b), 230 (c) och 231 (d) i lövinventeringen; 556 och 572 på skogskar-
tan.  
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gles björkskog eller björkhage som ligger i anslutning till en stor ladugård 
och delvis fortfarande betas. Här finns inslag av en betespräglad, rikare flora. 
Dessa båda områden förs till klass 3.   

Delområde d utgörs av fuktig alskog som ställvis närmast har karaktär av 
sumpskog med al på socklar. Beståndet har enligt skogsbruksplanen höga 
naturvärden med bl.a. mycket död ved och har lämnats till fri utveckling 
(572; 1,8 ha). Det förs till klass 2. 

För delområde a saknas biologiska förutsättningar att skapa en karaktär av 
naturbetesmark. Delområde b har begränsade sådana förutsättningar. För 
delområde c är förutsättningarna goda i de delar som i dag inte betas. I del-
område d är förutsättningarna betydligt sämre och dessutom skulle en sådan 
åtgärd vara negativ från naturvårdssynpunkt. 

Område 13 
Norr om Wrångebäck finns en flack höjdrygg med granskog på båda sidor 
av vägen. Den är planterad på tidigare betes- och åkermark. Inga särskilda 
naturvärden har angivits i skogsbruksplanen eller konstaterats vid fältbesök. 
Den första generationens skog är nu delvis avverkad och återplantering med 
gran har skett. Området behandlades av naturliga skäl inte i inventeringen 
1984.  

På en karta från 1736 beskrivs delområdet väster om vägen som "Nå-
gorlunda god måsvall några enar mest al och björk." och det öster om vägen 
som "Hård mager måsvall. Något eke, al och en. Jämmerlig skog." På en 
karta från 1820 anges hela området vara bete för hästar, medan kartan från 
1877-1882 redovisar det som skog som även i detta fall sannolikt betades. 
Biologiska förutsättningar att återskapa karaktären av naturbetesmark torde i 
praktiken saknas. 

Område 14 
Mellan Wrångebäcks ekonomibyggnader och Vättern finns ett område om ca 
3 ha med naturliga betesmarker. Det uppvisar artrika träd- och buskskikt, 
men det typiska fältskiktet med bl.a. bredbladiga gräs och rik örtflora har 
påverkats negativt av eftersatt hävd. Närmast ladugården märks också en 
stark kvävepåverkan, bl.a. genom rik förekomst av nässlor och skräppor, 
som sannolikt är orsakad av lakvatten från en närbelägen gödselstad. Mot 
sjön minskar kvävepåverkan men igenväxningsgraden ökar. Betestrycket är 
uppenbarligen otillräckligt för att hålla markerna öppna. Vid besöket 2010 
betades området av en handfull kalvar. Samtidigt finns här en potential att 
med enkla medel återskapa den tidigare öppna betesmarken, varför området 
förs till klass 2. Motiven är främst dess vegetation och landskapsbild. Områ-
det är inte medtaget i 1984 års lövinventering. 

Området beskrivs på kartan från 1736 som ängshagar med albuskar och 
på kartan från 1877-1882 som trädbevuxen gräsmark. 
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Foto 14. Det gamla lertaget. Foto 15. Betesmark vid tegelbruket/ladugården. 
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Foto 16. Granskog på tidigare åker/betesmark mellan tegelbruket och Wrångebäck. 

 
Foto 17. Kvävepåverkad betesmark vid Wrångebäck. 

Område 15 
Från Wrångebäck sträcker sig en smal zon med lövskog söderut utmed Vät-
tern till fastighetsgränsen. Det rör sig om tidigare naturlig betesmark som till 
stor del är igenvuxen. Fortfarande finns dock inslag av typisk betesmarksve-
getation. Trädskiktet domineras av björk, al och asp. Inslag av mindre ekar 
finns också, särskilt i norra delen där det bitvis är markant. I buskskiktet 
ingår bl.a. hassel. Området uppvisar en välutbildad, brant och aktiv strand-
brink med en höjd av 8-10 m. Det förs till klass 2 med hänvisning till fram-
för allt landskapsbilden och läget vid Vättern med geologiskt intressanta 
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strandprocesser. Området är inte medtaget i 1984 års lövinventering. Det 
betecknas som skog på kartan från 1877-1882. 

 
Foto 18. Lövskog utmed Vättern söder om Wrångebäck. 

  



62 
 

 



63 
 

Skogsbrukslandskapet på Almnäs 

Som tidigare nämnts finns merparten av Almnäs skogsmarker på Hökensås. 
Högre nivåer har aldrig använts för jordbruk i större omfattning och här do-
minerar barrskog som i dag är starkt präglad av modernt skogsbruk. Natur-
vårdens intressen är i stor utsträckning koncentrerade till våtmarker och 
några återstående små bestånd med gammal skog. På sluttningen mot Guld-
kroken har jordbruket spelat större roll och upprätthålls fortfarande till en 
del, särskilt i norr. Här är inslaget av lövskog betydligt större och finns till 
helt övervägande del på tidigare jordbruksmark. Naturvårdens intressen är 
koncentrerade till lövbestånd och trädbevuxna naturbetesmarker, inklusive 
fuktiga sådana, något som också gäller för Guldkroken. De spridda skogsbe-
stånden där finns nästan helt på tidigare jordbruksmark och domineras av 
lövskog. Endast mindre områden med planterad granskog finns. 

Skogsbruket på Almnäs bedrivs med en jämförelsevis hög ambitionsnivå i 
fråga om naturvårdshänsyn. Detta kommer bl.a. till uttryck i att hela egen-
domen är FSC-certifierad.28  

 I föregående kapitel behandlas, av skäl som där redovisas, de tidigare 
jordbruksarealer, framför allt av naturbetesmark, som nu utgör bestånd av 
sluten skog eller igenväxande hagmark. I detta kapitel behandlas den övriga 
- arealmässigt helt dominerande - skogsmarken på Almnäs med inriktning på 
naturvårdsfrågorna. Först tas naturvårdsfrågor knutna till våtmarkerna upp, 
därefter övriga skogsrelaterade naturvårdsfrågor. 

Våtmarksrelaterade naturvårdsfrågor  
Till grund för behandlingen av våtmarkerna ligger en särskild våtmarks-

inventering, som utförts av dåvarande Länsstyrelsen i Skaraborgs län (1991 
a), samt Almnäs skogsbruksplan. (Almnäs Bruk AB, 2010) Därtill kommer 
egna iakttagelser i fält. 

I skogsbruksplanen har ett 40-tal sumpskogsbestånd bedömts ha höga na-
turvärden och lämnats för fri utveckling. Ungefär 1/3 av dessa är mycket 
små (< 1 ha) och har i allmänhet inte bedömts ha sådan betydelse från natur-
vårdssynpunkt (inklusive rent hydrologiska aspekter) att de behöver redovi-
sas särskilt.  

                                                      
28 Forest Stewardship Council, ett system för att miljöcertifiera skogsbruk. 
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Almnäsbäckens avrinningsområde 
 I skogsbruksplanen har ett flertal mindre bestånd med sumpskog i anslut-
ning till dammarna lämnats för fri utveckling, dvs. de har undantagits från 
avverkning och andra ingrepp. Från Dicksonsdammen och nedströms utmed 
bäcken finns ett lövträdsdominerat sumpskogsbestånd (290 29; 3,9 ha) med 
mycket död ved och lågor i olika nedbrytningsstadier. Det har av Skogssty-
relsen klassats som nyckelbiotop. Ett likartat men mer källpåverkat bestånd 
finns vid dammens västra strand (284; 1,7 ha). Det har också klassats som 
nyckelbiotop. 

Norr om Mellandammen finns ett barrträdsdominerat sumpskogsbestånd 
(50; 1,5 ha) med rik lavflora. Öster därom finns ett långsträckt sumpskogs-
bestånd (51; 1,6 ha) av blandskogstyp. De har båda klassats som nyckelbio-
top och lämnats för fri utveckling.  

Väster om Dicksonsdammen finns ett mindre bestånd med sumpskog som 
avsatts för fri utveckling (265; 1,9 ha). Det består av gammal blandskog med 
mycket död ved och en rik lav- och mossflora. Beståndet har klassats som 
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.  

I norra delen av Almnäs marker på Hökensås finns ytterligare ett antal 
mindre våtmarker eller blöta fastmarker. Skogsbruksplanen pekar ut tre be-
stånd i det nordvästra hörnet som alla lämnats för fri utveckling. Det största 
av dessa (10; 1,5 ha) kan hydrologiskt hänga samman med den från natur-
vårdssynpunkt mycket värdefulla Hedsmossen (högsta klassen i våtmarksin-
venteringen) strax norr om fastighetsgränsen. Beståndet utgörs av ett kärr 
som tidigare varit öppet och använts för slåtter men nu vuxit igen till en 
björkdominerad sumpskog med naturlig inre dynamik och mycket död ved.   

Vid Almnäs fastighetsgräns öster om de övre dammarna finns två likar-
tade bestånd (86 och 92; 1,7 respektive 1,0 ha) med sumpskog av bland-
skogstyp och naturlig inre dynamik. De har lämnats för fri utveckling. 

Väster och sydväst om de mellersta dammarna finns ett flertal mindre 
våtmarksområden. Sju bestånd med olika slags sumpskog har i skogsbruks-
planen lämnats för fri utveckling. Det största av dessa är Almömossen, en 
odikad mosse med gammal naturskog av tall (203; 5,0 ha). Sydväst därom 
finns sumpskogsbestånd med i första hand gammal gran och björk (233; 2,5 
ha) respektive blandskog (242; 1,6 ha). De uppvisar båda bl.a. en rik lav-
flora.  

Strax söder om det tidigare tegelbruket finns utmed en mindre bäck mel-
lan vägen och Vättern en aldominerad lövsumpskog med naturlig inre dy-
namik. Beståndet (572; 1,8 ha) har lämnats för fri utveckling 

Erlandstorpsbäckens avrinningsområde  
Uppe på Hökensås finns ett myrkomplex om ca 50 ha som endast till en del 
ligger på Almnäs mark. Det består i första hand av några svagt välvda, öppna 
mossar (Spängamossen, Eskilsmossen, Jonsbomossen m.fl.). De är negativt 

                                                      
29 Beståndsnummer enligt Almnäs skogskarta som i fyra delar återges i Bilaga 1 a-d med 
våtmarker av intresse för naturvården markerade. 
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påverkade av dikning, torvtäkt m.m. men representerar enligt våtmarksin-
venteringen fortfarande vissa naturvärden. I skogsbruksplanen har bl.a. tre 
mindre bestånd med särskilda värden pekats ut för att lämnas åt fri utveckl-
ing (453; 1,2 ha, 456; 1,1 ha och 684; 2,3 ha). De utgörs alla av mer eller 
mindre gles naturskog, huvudsakligen tall, på mossmark som inte är direkt 
påverkad av dikning. Det sistnämnda beståndet ligger i ett isolerat skogs-
skifte söder om Almnäs sammanhängande skogsinnehav. 

Väster om myrkomplexet finns ytterligare mindre våtmarker med uppen-
bara naturvärden som inte tagits med i våtmarksinventeringen. Skogsbruks-
planen pekar bl.a. ut två bestånd med i huvudsak orörd tallskog på mager 
mossmark som lämnats för fri utveckling (406; 4,1 ha och 409; 2,5 ha). Lik-
nande naturförhållanden finns i det nämnda skogsskiftet i söder, där bl.a. en 
orörd sumpskog med dominans av gammal tall och gran, rik lavflora m.m. 
lämnats för fri utveckling (674; 1,6 ha).  

Vid väg 193 finns också ett isolerat skogsskifte med inslag av våtmark. 
Här har bl.a. ett bestånd med tall på mossmark avsatts för fri utveckling i 
skogsbruksplanen (703; 1,7 ha).  

Rydbobäckens avrinningsområde 
Det ca 90 ha stora myrkomplexet Långmossen är delvis utsträckt över Hö-
kensås vattendelare och sträcker sig in på såväl Erlandstorpsbäckens som 
Rydbobäckens avrinningsområden.  Långmossen har i våtmarksinventering-
en bedömts tillhöra den högsta värdeklassen (särskilt höga naturvärden). 
Bedömningen baseras på att området är hydrologiskt intressant och relativt 
opåverkat, särskilt i den södra delen, samt innehåller representativa sump-
skogar och kärr av olika slag med bl.a. botaniskt värdefull mossflora. Alm-
näs sydligaste och från det övriga skogsinnehavet mest isolerade skogsskifte 
skär igenom myrkomplexets centrala del. I skogsbruksplanen har två mindre 
bestånd av tallskog på odikad torvmark lämnats för fri utveckling (724; 1,0 
ha och 726; 1,0 ha).  

Fastmarksrelaterade naturvårdsfrågor  
Här återstår att behandla de skogsbestånd med särskilda naturvärden som 
inte utgör våtmark eller tidigare jordbruksmark. I praktiken består de främst 
av äldre barrskog på fastmark. Underlaget har hämtats från skogsbrukspla-
nen och liksom tidigare har endast bestånd med en areal större än ca 1 ha 
tagits med. Flertalet av de i skogsbruksplanen upptagna naturvårdsobjekten 
av denna typ har en mindre areal. Endast två objekt tas upp här. 

I sydvästra delen av Almnäs sammanhängande skogsmark finns bestånd 
med blandnaturskog av björk, tall och gran (408; 1,7 ha) och barrnaturskog 
(441; 7,5 ha). Båda har bedömts representera höga naturvärden, utgör tro-
ligtvis nyckelbiotoper och har lämnats för fri utveckling.   
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Slutsatser 

Ett huvudsyfte med denna rapport är att på vetenskapliga grunder definiera 
de delar av ett terroir för den lokalt producerade Wrångebäcksosten som är 
knutna till produktionsplatsens natur- och naturvårdsförhållanden. Med 
tanke på att terroirbegreppet är helt nytt för svenska förhållanden har i syftet 
också ingått en mer övergripande studie av de i sammanhanget relevanta 
delarna av detta begrepp. Den har framför allt inriktats på att klarlägga deras 
omfattning och hur de kan beskrivas. Stor vikt har också lagts vid de fak-
torer, som bör beaktas vid en sådan kartläggning, samt hur data och inform-
ation om dem kan erhållas. 

Av rapporten framgår att Guldkrokens naturförhållanden medför mer 
gynnsamma betingelser för jordbruk än vad som är fallet i kringliggande 
områden. Detta i förening med en koppling till klostren på östra sidan av 
Vättern kan ha bidragit till att Almnäs redan under tidig medeltid tycks ha 
utgjort en större egendom.  

I en tidigare rapport har flera specifika förhållanden på Guldkroksdelen av 
Almnäs redovisats vilka pekar på en jordbrukstradition och kontinuitet i 
utvecklingen som sträcker sig långt bak i tiden (Nygård & Wramner, 2011 
a).  Bland dessa kan nämnas: 

 
• Åkermarkens omfattning och utbredning uppvisar ursprungliga 

drag och har inte förändrats i större utsträckning under de senaste 
125 – 150 åren. 

• Djurhållning har pågått åtminstone sedan 1600-talet i betydande 
omfattning och har åtminstone sedan slutet av 1800-talet innefat-
tat aktiv kreatursavel. 

• Ostproduktion har sannolikt pågått redan under medeltiden. 
• Bebyggelse- och gårdsstrukturen har varit i grunden oförändrad 

sedan åtminstone slutet av 1600-talet. 
 
De delar av Wrångebäcksostens terroir som berör odlingshistoria, traditionell 
osttillverkning, ”story telling” etc. är således väl belagda och på olika sätt 
dokumenterade. I fråga om de naturgivna förutsättningarna är situationen i 
viktiga avseenden annorlunda. 

De naturgivna förutsättningarna – geologi, hydrologi, klimat, vegetation 
etc. – har över tid haft allmänt stor betydelse för utvecklingen av jordbruket, 
inklusive kreatursskötseln och den därpå grundade osttillverkningen. Frågan 
om det därutöver finns något samband mellan någon av de nämnda naturbe-
tingade faktorerna och specifika egenskaper hos mjölk från Almnäs eller ost 
tillverkad av sådan mjölk har utgjort en grundläggande problemställning i 



68 
 

denna studie. Detsamma gäller den närliggande frågan om möjligheterna att 
genom förändrad driftsinriktning, t.ex. ökad användning av naturliga foder-
marker i produktionen, få fram produkter där sådana samband kan spåras.   

Samband av detta slag är normalt lättast att identifiera hos mjölk från djur 
som till betydande del uppföds på naturbeten och hö från naturliga ängar, där 
markvegetationen består av vilda växter och inte påverkats av gödsling. I 
sådana fall finns ofta identifierbara kopplingar mellan markförhållanden – 
vegetation (som också påverkas av odlingshistoria, klimat m.m.) – mjölk och 
ost. På Almnäs – liksom i modernt jordbruk över huvud taget – spelar däre-
mot naturliga fodermarker endast en marginell, närmast museal roll. Det 
gäller särskilt för mjölkkor. Detta förhållande ändras inte av att den ekolo-
giska driften på Almnäs under det senaste decenniet inneburit mer av ett 
kretsloppsjordbruk än tidigare, där bl.a. kreatursfodret till en större del pro-
duceras på egendomen.  

I praktiken produceras fodret på åkermarken (vallbete, ensilage, kraft- och 
grovfoder etc.). På Almnäs utgörs foderstaten till övervägande del av egen-
producerat foder. Viss andel inköpt ekologiskt foder kan förekomma under 
främst vinterhalvåret. De odlade fodergrödorna är till största delen desamma 
som förekommer hos andra KRAV-certifierade jordbruk. Inget tyder på att 
sortvalet skulle avvika från det hos andra ekologiska mjölkleverantörer. Till-
gängliga data om fodersammansättningen är dock otillräckliga för att kunna 
dra närmare slutsatser om ett eventuellt samband mellan fodrets egenskaper, 
främst sammansättning av arter/sorter, och mjölkens fett- och proteinhalt. 
(Nygård & Wramner, 2011 a) 

Det är möjligt att det egenproducerade fodrets näringsinnehåll påverkas 
av de naturgivna förutsättningarna på odlingsplatsen, bl.a. klimatet samt 
markens och vattnets egenskaper. Fodrets innehåll av bl.a. fett påverkar 
mjölkens fettsyrasammansättning, då den styr mjölkkornas egen produktion 
av fettsyra. Hög fetthalt i fodret kan minska djurens egen fettproduktion. 
Detta får i sin tur effekt på fördelningen mellan långa och korta fettsyror i 
mjölken. Någon detaljerad studie av fett- och proteinsammansättningen i 
mjölken från Almnäs har dock inte kunnat göras. Se vidare Nygård & 
Wramner (2011 a). 

De hydrologiska förhållandena på Almnäs är allmänt gynnsamma för 
jordbruket till följd av den rika vattentillgången. De utgör en inte oviktig del 
av Wrångebäcksostens terroir, men inget tyder på att de påverkar ostens 
egenskaper. En viss osäkerhet råder dock på denna punkt, eftersom det inte 
varit möjligt att få fram data om vattnets fysikalisk-kemiska och andra egen-
skaper. Vattnets beskaffenhet skulle kunna påverka mjölken via kornas 
dricksvatten och möjligen också genom att påverka fodrets egenskaper. En 
möjlighet finns också att osten påverkas av beskaffenheten hos det vatten 
som används vid tillverkningen i mejeriet. I brist på tillgång till data om 
vattnets egenskaper är det lönlöst att spekulera närmare i sådana mindre 
sannolika samband.  

Trots sin begränsade areal representerar de naturliga betesmarkerna på 
Almnäs betydande natur- och kulturvärden, även i viss mån sedan hävden 
upphört och igenväxning till lövskog ägt rum eller påbörjats. Värdena betin-
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gas av deras växt- och djurliv, karaktär av restmark med spår av långvarig 
hävd och tidigare markanvändning m.m. De har i rapporten bedömts enligt 
en tregradig skala. Dessa marker är av klart intresse i ett certifieringsper-
spektiv, främst när det gäller den högsta skyddsnivån (SUB). Det kan nämli-
gen med fog hävdas att produktionen av Wrångebäcksost främjar mjölkpro-
duktionen på Almnäs som förutsätter en besättning av nötkreatur. Denna 
ökar i sin tur möjligheten att genom bete hävda naturliga betesmarker. Där-
med skulle ostproduktionen kunna bidra till att slå vakt om natur- och kul-
turvärden i ett levande odlingslandskap. Till detta kommer att bete också 
sker på kultiverad betesmark, marginell åkermark etc., varigenom hävden av 
odlingslandskapet i ett landskapsperspektiv ytterligare främjas. Betesdriften 
bidrar till att ett viktigt kriterium för främst SUB uppfylls.  

Detta skulle kunna bli än mer uttalat om tidigare naturbetesmarker med 
belagd kontinuitet i markanvändningen bakåt i tiden kunde restaureras och 
hävdas på traditionellt sätt. 

Vidare bör framhållas att många våtmarker på Almnäs har ett värde från 
natur- och kulturvårdssynpunkt – inte minst i de fall där de tidigare utgjort 
naturliga fodermarker – och som del i en hydrologisk helhet. Ett återupptaget 
eller i något fall intensifierat bete på dessa marker skulle – i linje med vad 
som ovan framhållits – innebära fördelar för natur- och kulturvården. I öv-
riga fall är det särskild naturvårdshänsyn i skogsbruket som erfordras för att 
naturvärdena skall kunna säkerställas. Sådan hänsyn skall i stor utsträckning 
tas enligt Almnäs skogsbruksplan men saknar nämnvärd betydelse i ett certi-
fieringsperspektiv.    

Övriga bevarandevärden på Almnäs – t.ex. den allmänna landskapskarak-
tären på Guldkroken eller de små resterna av äldre naturskog på Hökensås – 
redovisas i rapporten. De bidrar till en helhetsbild av Almnäs men saknar 
direkt intresse i ett certifieringsperspektiv, vad gäller landskapskaraktären 
dock med undantag för de arealer som betas.  

När det gäller Wrångebäcksostens terroir kan konstateras att osten är hi-
storiskt knuten till produktionsplatsen. Den geografiska avgränsningen ut-
görs av Guldkroken, dvs. den flacka jordbruksbygden mellan Vättern och 
Hökensås söder om staden Hjo. Området kännetecknas av specifika natur-
givna förhållanden, t.ex. klimat, vattentillgång och markförhållanden, som 
ger gynnsamma förutsättningar för jordbruk. De beskrivs ingående, men 
samtidigt konstateras att för Wrångebäcksosten har ingen koppling mellan 
produkt och produktionsplats kunnat beläggas när det gäller naturgivna för-
hållanden. 

Exempelvis saknas för närvarande nödvändiga kemiska analyser av 
Wrångebäcksosten, mjölken, nötkreaturens foder och vattenkvaliteten, både 
det vatten som ges till djuren och det processvatten som används i mejeriet, 
för att eventuella kopplingar mellan ostens egenskaper och produktionsplat-
sen skall kunna vetenskapligt verifieras på det sätt som krävs för EU-
certifiering på SUB-nivån.  

Wrångebäcksosten bedöms däremot har goda förutsättningar att bli certi-
fierad på SGB-nivån, dock inte i första hand på grundval av samband med 
naturförhållandena på Almnäs. Faktorer av betydelse härvidlag är i stället att 
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Almnäs har en lång historia av jordbruk, kreaturshållning, kreatursavel och 
produktion av mejeriprodukter. Sådan produktion har i en tidigare studie 
spårats tillbaka till slutet av 1600-talet men är förmodligen betydligt äldre. 
(Nygård och Wramner, 2011 a) Åkermarkens omfattning och utbredning är i 
stort sett densamma i dag som för drygt 100 år sedan. I och med införandet 
av ekologiskt lantbruk återupptogs den tidigare traditionen av ett mer slutet 
odlingssystem.  
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Bilagor 

Bilaga 1 (a-d) Almnäs skogsbrukskarta med områden av 
naturvårdsintresse inlagda. 

 
Bilaga 1 a. Nordvästra delen av Almnäs egendom. Skogskiften på Hökensås. (Alm-
näs Bruk AB, 2010) 
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Bilaga 1 b. Nordöstra delen av Almnäs egendom. Guldkrokens jordbruksbygd kring 
Almnäs brukningscentrum. (Almnäs Bruk AB, 2010) 
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Bilaga 1 c. Sydvästra delen av Almnäs egendom. Skogskiften på Hökensås. (Alm-
näs Bruk AB, 2010) 
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Bilaga 1 d. Sydöstra delen av Almnäs egendom. Guldkrokens jordbruksbygd kring 
Wrångebäck. (Almnäs Bruk AB, 2010) 
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