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Förvaltningen för samhällsplanering 
Alvesta kommun 
342 80 Alvesta 

 

Översiktlig naturvärdesinventering vid Moheda-Ryd 
 
Inledning 
Ett planeringsarbete pågår för ett 11 ha stort område vid Ryd söder om Moheda 
och undertecknad har gjort en översiktlig inventering av området och dess na-
turvärden. Fokus har legat på 5 ha i sydvästra delen av området enligt instrukt-
ionen.  
 
Som en del av arbetet har den karta som upprättades 1862 inför laga skifte stu-
derats. Här framgår att hela inventeringsområdet då bestod av åkertegar, ängar 
och litet betesmark. Detta redovisas mer nedan. Inga fornlämningar finns regi-
strerade inom området även om trakten är relativt rik på sådana. Ett område 
med höga naturvärden har registrerats av Skogsstyrelsen kring östra gränsen av 
fokusområdet. En del foton togs vid besöket 2016-10-13 och en del redovisas i en 
fotobilaga.  
 
Den östligaste delen finns med i ett större område kring Moheda - Lekaryd i lä-
nets naturvårdsprogram och har där getts värdeklass 2 för sina geologiska, land-
skapsmässiga och biologiska värden och sin betydelse för friluftslivet. 
 
Områdesindelning 
Fokusområdet på ca 5 ha redovisas separat. Övriga delar av området för sig. Öv-
riga observationer gjorda inom hela området redovisas sist. 
 
Naturvärden 
Fokusområdet 
Området har som helhet relativt begränsade naturvärden och merparten består 
av ungskog (bild 1). Marken är överlag relativt fuktig och i söder finns rörligt 
grundvatten mot väster och ett litet alkärr. Detta består av relativt unga träd 
med diameter i brösthöjd (dbh) på upp till ca 30 cm. Alarna växer på små socklar. 
Här växte bl.a. älgört, mannagräs och grenrör. Vissa små naturvärden knutna till 
den begynnande sockelbildningen. Vid besöket var kärret torrt men ytvatten 
finns sannolikt stora delar av året ett mindre torrt år.  
 
Ett smalt alkärr med något större naturvärde finns i norra gränsen av området 
och delvis utanför fokusområdet. Där finns en del alar med dbh på upp till 35 cm 
och på mera utvecklade socklar, vilket antyder att det finns en längre kontinuitet 
av al i området än de befintliga trädens ålder. Området är sedan länge utdikat 
men dikena är här inte rensade på länge och en mera kärrartad miljö håller på att 
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återuppstå. Om man vill att de biologiska värdena skall fortsätta att utvecklas är 
det viktigt att denna process får fortgå och att alarna i området inte avverkas. I 
detta område växte också strätta och olvon, som de minst vanliga arterna i om-
rådet. 
 
En annan del som också har vissa naturvärden är ett litet område med gammal 
skog i mitten av norra delen. I denna dunge finns många medelålders tallar och 
ett par grova aspar (dbh ca 50 cm) och björkar (dbh ca 40 cm). Dungens värden 
är knutna till asp och björk och deras potential att utveckla större värden. I den 
sydöstra delen med brantare mark finns rikligt med ormbunkar bl.a. skogsbräken 
och mycket fuktig mark. Mycket ytligt grundvatten och troligen utströmningsom-
råde. Här sågs också gamla körskador från tidigare avverkning. 
 
I nordöstra delen fanns litet glesare ungskog och har hade en älgko med kalv ny-
ligen uppehållit sig. 
 
Områdets största biologiska värden finns mitt på östra gränsen och några 10-tal 
meter in. Värdena beskrivs mera under Övriga området. Enstaka yngre vindfällen 
finns. 
 
Av den historiska kartan från laga skiftet framgår att en remsa på ca 50 m längs 
norra och östra gränsen var slåtteräng då. Övriga delar i sydväst var hägnad be-
tesmark och kallades då för Kohagen. 
 
Övriga området 
Det övriga området utgörs i öst (öster om bostadshuset vid vägen), norr om 
stenmuren som avgränsar den öppna marken, av ett fuktigt område och en kulle 
nära vägen mot Ryd. Området kring kullen var 1862 åkermark och avgränsas av 
en stenmur i väster. Området är nu igenväxande med unga aspar och björkar. 
Täktverksamhet har bedrivits och därefter har stenblock lagts här. Vissa värden 
knutna till gamla tallar, aspar och björkar. Ett vackert block finns på högsta punk-
ten. Väster om kullen och dess stenmur är marken fuktig-kärrartad och området 
domineras av gamla exemplar av videarter som sälg, jolster och gråvide, men 
även rönn, hägg och mindre granar finns här. Vissa sälgar var gamla och grova 
och av stort biologiskt värde, som denna vid stenmuren på gränsen till den be-
tade marken (bild 7). På marken växte bl.a. älgört, nejlikrot, blåtåtel och grenrör. 
I norr nära vägen finns några gamla tallar och björkar. Området har relativt rikligt 
med död ved, mest av klena dimensioner, men utan tecken på kontinuitet. Detta 
beror på att området vuxit igen sen det upphörde att brukas, möjligen senast 
som betesmark. Vid laga skiftet var det ängsmark och en del av ”Landsvägs-
ängen”. Här sågs mycket spår av vildsvin vid besöket (bild 8). 
 
Övriga delar av området intill Växjövägen består mest av nyligen röjd ungskog 
dominerad av björk, asp och al och med trivial markvegetation. Även detta om-
råde var ängsmark vid laga skiftet. Strax nordväst om en inmätt brunn finns en 
aktiv trädgårdskompost. Några delar av alkärret är oröjda. Mellan huset vid 
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vägen och fokusområdet växte en del grova aspar (dbh ca 40), körsbär (dbh ca 
30) och lönn. 
 
Området mellan fokusområdet och de båda avstyckningarna vid Rydvägen består 
av en mosaik av mest öppen mark och enstaka träd eller trädgrupp med mest ek. 
Många odlingsrösen. Området avgränsas i norr av en stenmur som närmast bil-
dar en stödmur mot den gamla åkermarken. Stenmuren och åkerterrassen ned 
mot skogsmarken/kärrområdena fortsätter sen mot väster och bildar en tydlig 
gräns nästan hela vägen ned till södra gränsen. Längst ned i väster är marken 
fortfarande öppen men har inte betats på flera år och har begynnande igenväx-
ning i kanterna (bild 2). Här växte bl.a. triviala arter som hundkex, hundäxing, 
smörblomma och tuvtåtel men även någon måra och rikligt med johannesört. De 
senare är ett inslag av ängsartad vegetation och sannolikt finns fler sådana rester 
att hitta under vegetationsperioden. Allra längst i väster fanns en ängsrest med 
en mycket grov björk (dbh ca 75 cm), ett grävt vattenhål (starkt näringsbelastat) 
samt på den tydliga åkerholmen (del av terrassåkern) mot skogen ett par jätte-
granar (dbh ca 70 cm). Intill fann många vindfällda träd från senare år. Stenmu-
ren är en av de tydliga strukturer som finns redan vid tiden för laga skifte och är 
ett viktigt kulturhistoriskt minnesmärke av en viktig brukningsgräns. Området 
dominerades då av åkermark med insprängda mindre ängspartier. Den östra de-
len här var en del av ”Storåker” och den västra delen kallades ”Ängsbacken”. Ri-
kedomen på ek gör detta område biologiskt värdefullt även om träden inte är så 
grova (dbh 30-50 cm). Särskilt värdefullt är området kring den smala terrassåkern 
och genomgången ned till denna men en stenstolpe (bild 3). Här finns flera sen-
vuxna gamla ekar varav ett par var mulmekar (bild 4). I terrasskanten (bild 6) 
växte här mest ekar men även noterades även grov hassel (ca 15 cm) och en grov 
asp (30 cm). Denna asp hade genom rotskott gett upphov till en ungskog av asp 
på den gamla åkern intill. Dessa är värdefulla för bl.a. vissa skalbaggar (långhor-
ningar). Ca 50 m öster om stenstolpen fanns en extremt grov hassel (dbh ca 30 
cm) som växte vid ett litet stenröse (bild 5). Den nordöstra delen av detta gamla 
åker- och ängsgärde betas fortfarande men viss igenväxning har börjat här. 
 
 
Övriga observationer 
Ungskogen är 2-3 m hög i stora delar av området och bedöms vara 10-15 år. Den 
domineras av björk uppkommen efter slutavverkning (Gudrunhygge?). Gran ver-
kar ha planterats på de flesta ställen. Inom området sågs inga ovanliga vilda kärl-
växter. I de fuktiga miljöerna på lågor (liggande döda trädstammar) och trädsock-
lar kan finnas mindre vanliga arter av mossor.  
 
Vid besöket sågs en del växter som normalt växer i trädgårdar. Så växte inom ett 
litet område, ca 100 m väster om det ensamma huset vid vägen och ca 15 m från 
denna, rikligt med praktgulplister, en Spirea-art och gamla blomstänglar av en 
sen länge överblommad korgblommig växt, möjligen ålandsrot. I närheten sågs 
även exemplar av druvfläder, som är en invasiv art som fort kan sprida sig med 
fåglar. Druvfläder såg även på ett par andra ställen. Mellan det dikade alkärret 



 Yttrande 

4 
 

och talldungen med stora aspar sågs en planta av tibast. Den blommar på bar 
kvist på våren med rosa blommor och får sedan giftiga bär.  
 
I det biologiskt värdefulla området öster om fokusområdets östra gräns finns res-
ter av gamla stängsel, bl.a. lös taggtråd med risker för både djur och människor. 
 
Sammanfattande bedömning 
Inom fokusområdet finns vissa mindre naturvärden knutna till de båda alområ-
dena, men även vissa värden knutna till enstaka träd som grova aspar och björ-
kar. Dessa värden kan öka med lämplig ”skötsel”. Vid östra gränsen av fokusom-
rådet börjar det biologiskt värdefullaste området med många gamla grova träd 
bl.a. ekar med mulm. Värdena är knutna till träden och i någon mån de stenmu-
rar som finns. Området omfattar även de enstaka ekar eller grupper av ekar som 
finns öster därom. Området är därmed större än det område med höga natur-
värden som Skogstyrelsen avgränsat. Detta ur naturvårdssynpunkt värdefulla 
område är också en del av de strukturer som stenmurar och odlingsrösen som 
gör området kulturhistoriskt värdefullt att vidmakthålla i hävdat skick. En viktig 
faktor som gör denna del särskilt värdefull är att det sannolikt finns en lång träd-
kontinuitet i området, vilken är en viktig faktor för biologisk mångfald.  
 
En hel del biologiska värden finns också i det fuktiga området i nordöstra hörnet 
knutet till de gamla träden, främst sälg, och rikedomen av död ved. Dessa värden 
kommer att öka om området får utvecklas fritt.  
 
Det kan också konstateras att de stora biologiska floravärden som sannolikt 
fanns när området var äng och betesmark har försvunnit genom igenväxningen 
och en ny typ av värden håller på att utvecklas. Den relativt korta tiden som 
skogsmark är dock negativ. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Ingvar Nilsson 
Övraryd 2016-10-26 



Bilder Moheda-Ryd 
 

 
Bild 1. Sydvästra delen av området sett från öster. Alkärret i bakgrunden. 

 
Bild 2. Tidigare betad åkermark i sydöstra delen. 



 
Bild 3. Gammal genomgång mellan äng och smal terrassåker. 
 

 
Bild 4. Biologiskt värdefulla mulmekar på ”Ängsbacken”. 



 
Bild 5. Ovanligt grov hassel (30 cm) på ”Ängsbacken”. 
 

 
Bild 6. Stensatt kant/stenmur med senvuxna ekar. Nedanför ligger en smal  
terrassåker. 



 
Bild 7. Gammal sälg med tickor vid stenmur i östra delen av området. 
 

 
Bild 8. Nordöstra delen av området besöks av vildsvin. Här en ofta använd 
stig. 
Foto: Ingvar Nilsson 2016-10-13 
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