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Förvaltningen för samhällsplanering 
Alvesta kommun 
342 80 Alvesta 

 
Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 
 
Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6 finns 
upprättat. Som underlag för vidare planering kring detta har en översiktlig natur-
inventering och värdering av området miljöer utförts av fastigheten östra del. Av 
förvaltningen har tidigare erhållits en karta som avsåg att visa det område som 
skulle inventeras (karta 1). Kartan saknade dock de nordligaste delarna av fastig-
hetens östra del liksom Ekön i sydöst, vilka områden bedömdes som viktiga att 
ha med då de berördes av aktuellt planförslag. För att få ett bättre inventerings 
och redovisningsunderlag hämtades en flygbild från Eniro.  
 
Sammanfattning 
 
Den inventerade delen av Horgenäs 1:6 utgör den östra delen av fastigheten. 
Området har generellt små biologiska värden. Detta gäller även i strandnära om-
råden. Anledningen till detta är att skogen på fastmark i huvudsak saknar äldre 
bestånd och mest består av kalhyggen eller gallringsskogar. Förekomsten till död 
ved är mycket liten och saknar kontinuitet, bortsett från visst hyggesavfall. Vissa 
delar har dock en del värden eller potential att utveckla sådana. Dessa områden 
har märkts ut på en karta hämtad från Eniro (karta 2). Områdena har getts num-
mer och de beskrivs nedan. Kartan visar också det område som inventerats, dvs 
området öster om den nord-sydliga vägen genom torpet Stensnäs och förbi norra 
torpet, samt området norr om vägen till Ekön samt öster om Gäddviken.  
 
Inom det inventerade området finns tre föreslagna bebyggelseområden. Den be-
dömningen görs att det mellersta av dessa gör ett obetydligt intrång i befintliga 
livsmiljöer och naturvärden. Hänsyn till befintliga äldre lövträd bör naturligtvis 
tas, där sådana finns. Det norra bebyggelseområdet går mycket nära stranden 
och de biologiskt intressanta öppna strandmaderna där sk ”Gemensamma 
friytor” lagts ut. Vad dessa innebär framgår inte. Den del som ligger längre från 
stranden bedöms inte inkräkta så mycket på området livsmiljöer. Även inom om-
rådet på Ekön har gemensamma friytor lagts ut inom strandzonen, liksom en båt- 
och badplats. Detta område har biologiska värden knutna till de betade 
strandängarna, vilka är beroende av fortsatt betesdrift.  
 
Resultat och bedömning 
 
Det inventerade området, som framgår av karta 2 och beskrivningen ovan, utgörs 
i huvudsak av skogsmark på fastmark och på torv. Vid besöket 2012-09-05 ge-
nomströvades området med sikte på att försöka hitta områden där biologiska 
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värden kunde finnas. Eftersom inventeringen var översiktlig kan en del ha mis-
sats. En fotobilaga i färg i två delar tillhör yttrandet. 
 
Skogen inom det inventerade området är överlag mycket avverkad och består 
idag i huvudsak av kalhyggen och gallringsskog. Betesdriften tycks ha varit mera 
omfattande tidigare. På många ställen finns förfallna stängsel av permanent typ 
men också rester av provisoriska stängsel ute i terrängen. Betesdrift tycks nu 
endast pågå kring brukningscentrum (ej inventerat) samt på Ekön. Betesdriften 
inom strandzonerna men även inom andra delar är av stor betydelse för många 
av området värden. Detta då de skogliga värdena generellt är mycket små och 
begränsade till små områden. För att det skall vara lättare att hitta dessa har en 
karta med naturvärdesområden tagits fram. Områdena har numrerats och be-
skrivningen nedan följer denna karta 2. De områden som urskilts är sådana med 
vissa befintliga naturvärden men också sådana som bedömts ha potential att få 
betydelse som livsmiljöer inom ett par decennier. 
 
Område 1 utgörs av fastighetens nordöstra del med öppna strandmader, en 
remsa strandskog och tuvig låglänt ö i nordöst. Strandmaden/strandängen har 
troligen tidigare varit betad, men inte detta år. Floran var relativt artrik med ar-
ter som ängsull, blåtåtel, pors, spikblad, brunven, flera starrarter (t.ex. trådstarr 
och hirsstarr), ältranunkel och trådtåg (bild 1). På växer en ung lövblandskog på 
tuvig låglänt mark (bild 2). Den öppna delen av område 1 fortsätter ned till Get-
holmen (bild 3). Även strandskogen består mest av yngre lövträd (bild 4). Här lik-
som på hela fastigheten är det innanför strandskogen nästan alltid yngre gall-
ringsskog eller kalhyggen. I den sydligaste delen av område 1 är det mycket sankt 
och här mynnar också ett par gamla diken (bild 5). 
 
Vid det norra torpet, vid vägen väster om område 1, växer det en del gamla löv-
träd (bild 6). Bostadshuset är välhållet men inga öppna inägomarker finns. 
 
Område 2 utgörs av Getholmen. Den avgränsas av gamla diken genom delvis 
öppna kärr. Vid besöket sågs en gammal brukningsgräns markerad på udden. 
Denna delade av den östra delen av udden. Den västra delen var gallrad medan 
den östra delen närmast kan klassas som en yngre till medelålders naturskog 
med gran, tall, björk och ek, varav en del gamla träd och död ved (bild 7). Förkla-
ringen till detta bedömdes vara att denna del urskiljdes på den ekonomiska kar-
tan från 1949 som tillhörig det norra torpet. Fastigheten var vid detta tillfälle de-
lad i flera brukningsenheter. Genom att området var otillgängligt för torpet 
kunde skogen få utvecklas relativt fritt. Detta område utgör den enda del av fas-
tigheten som har äldre blandskog. I denna del hittades också blåmossa, som ty-
der på lång skoglig kontinuitet (bild 8). 
 
Vi torpet Stensnäs har nyligen en gallring gjorts som öppnat upp de igenvuxna 
inägomarkerna. Vissa rester av det gamla kulturlandskapet träder då fram, lik-
som rester av biologiskt värdefulla träd. Så sågs en gammal hamlingsbjörk med 
fnösketicka och en gammal sälg med gnag av en art av långhorning, vilka är ved-
levande skalbaggar (bild 9 och 10). 
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Vid stranden mellan område 2 och 4 finns en förfallen sjöbod (bild 11). Här fanns 
även en del yngre aspar, vilka annars i huvudsak saknades inom området, trolig-
en på grund av en äldre och lång betestradition. Vid stranden noterade smalbla-
digt kaveldun och sjöfräken. På denna plats skulle det kanske vara mera lämpligt 
att anordna en gemensam båtplats, då den tycks ha använts till detta tidigare. 
Skogen innanför stranden inom detta område består till en del av en gallrad 
yngre tallskog (bild 12). 
 
Kanalen från Horgenäs gyl mynnar i ett öppet område med en del naturvärden 
knutna till den åtminstone tidigare betade strandängen (bild 13). Detta är norra 
delen av område 4 som sträcker sig ned till kanalen som skiljer av Ekön. Norr om 
denna finns ett område med en mängd små kullar med oklart ursprung (bild 14). 
Skogen här kan betraktas som en yngre naturskog i form av en lövblandskog med 
enstaka äldre träd och en del död ved (bild 15). 
 
Ekön avskiljs som en ”ö” genom en grävd kanal huvudsakligen genom en tall-
mosse i nord-sydlig riktning (bild 16). Öster om kanalen har tallmossen gallrats 
(bild 17). Hela området öster om kanalen ingår i en betesfålla, utom tallmossen. 
Eftersom nästan hela Ekön betas gäller det också de kalhyggen som finns liksom 
den urgallrade strandskogen (bild 18). Här urskiljs område 5 som den betade 
strandskogen i öster och strandängarna i söder. I strandskogen i öster liksom på 
sydöstra udden finns några gamla tallar kvarlämnade vid tidigare avverkningar 
(bild 19). Här satt en ung havsörn och vilade vid besöket. På den södra delen av 
Ekön finns fina betade strandängar (bild 20). Dessa sträcker sig ända in kring 
Gäddviken (bild 21). Betade strandängar är av stor betydelse som livsmiljö för 
djur och växter och det är av största vikt att betesdriften kan fortsätta inom 
Ekön. Den utgör även ett relativt störningsfritt område idag, där det inte är orim-
ligt att det i framtiden blir en möjlig häckningsplats för fiskgjuse eller havsörn. 
Detta när tallarna fått växa till sig ytterligare några decennier. Sådana platser är 
viktiga att värna. 
 
Inom den sydösta delen av det undersökta området, söder om kanalen från Hor-
genäs gyl, finns en relativt stor tallmosse (bild 22). Den är i vissa delar blöt och 
endast ett begränsat skogsbruk har bedrivits. Den har vissa värden genom en del 
äldre träd av både tall och björk och även en liten del död ved. Området har inte 
ringats in men markerats centralt med siffran 6 ändå. 
 
Just norr om vägen till Ekön sågs den enda gruppen av gamla aspar inom inven-
teringsområdet med en brösthöjdsdiameter på ca 30 cm. Där sågs också någon 
gammal grovbarkig björk. Platsens ungefärligliga läge har markerat som område 
7. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ingvar Nilsson 
Övraryd 2012-12-09 







Bilder Horgenäs 1:6 

  
Bild 1. Den öppna strandmaden i område 
1. Östra ön i bakgrunden. 
 

Bild 2. Strandskogen på ön är mycket sank 
och består av ung lövblandskog. 

  
Bild 3. Den södra delen av strandmaden i 
område 1 mot söder. Getholmen syns i 
bakgrunden till vänster. 
 

Bild 4. Strandskogen i område 1 är en 
relativt ung lövskog med någon enstaka  
låga. Här i form av en vindfälld tall. 
 

  
Bild 5. Den sydligaste delen av den öppna 
delen av område 1 norr om Getholmen. 

Bild 6. Det norra torpet är välhållet och 
omgivet av några äldre lövträd. 
 

 
 



  
Bild 7. Den yttre delen av Getholmen, 
område 2, är den enda fastmark där det  
finns gammal skog. Detta genom 
områdets markhistoria. 
 

Bild 8. På Getholmen växer det blåmossa, 
som anses som en indikator på lång  
skoglig kontinuitet. 
 

 

 

Bild 9. Vid torpet Stensnäs, område 3, 
finns vissa äldre lövträd med biologiska 
värden. Här en gammal hamlad björk i 
den gamla inägan. 
 
 

Bild 10. Gammal sälg med gnag av 
långhorningar i område 3. 

 
 

 
 

  



  
Bild 11. Vid stranden mellan område 2 och 
4 finns en förfallen sjöbod. 
 

Bild 12. En del av strandskogen mellan 
område 2 och 4 består av gallrad medel- 
ålders tallskog. 
 

  
Bild 13. I område 4 mynnar kanalen från 
Horgenäs gyl ut i sjön omgiven av  
öppen mark. På den gamla kanalvallen 
växer ung lövskog. 
 

Bild 14. I södra delen av område 4, just 
norr om kanalen som skiljer av Ekön,  
finns en mängd mindre kullar med oklart 
ursprung och många gamla träd. 
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