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Inledning 
Undertecknad har på uppdrag av Alvesta kommun utfört en översiktlig inventering 
för att identifiera och beskriva värdefull natur kring centralorten som en del av un-
derlag för kommunens grönstrukturprogram men även för en fördjupad översikts-
plan. Det totala inventeringsområdet omfattar drygt 2000 ha, varav drygt 100 är 
vatten och nära 500 är bebyggda områden. Det inventerade området utgör därmed 
ca 1500 ha. Nedan finns beskrivet något kring hur naturvärderingen har gått till 
samt litet om arbetets utförande. 

Vad är värdefull natur 
Begreppen naturvärde eller värdefull natur är inte självklart. Det har en objektiv del 
och en subjektiv del. Den objektiva delen beror av observerade arter av olika taxa 
(organismgrupper) och förekomsten av olika typer av livsmiljöer där ovanliga arter 
kan förekomma. Detta anknyter till nyckelbiotopsbegreppet och områden med 
höga naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Deras metod för att urskilja nyckelbiotoper 
har inte använts utan en vidare grund för bedömning som inkluderar fler paramet-
rar.  Den subjektiva delen utgörs av bedömningar utifrån personlig erfarenhet av 
betydelsen av olika livsmiljöer för mindre vanliga arter, liksom en bedömning av vil-
ken utvecklingspotential en miljö har med en viss skötsel. Även områden som be-
döms som lämpliga att vandra i kan bedömas som värdefull natur, dvs områden 
som bedöms vara av betydelse för rörligt friluftsliv. Någon hänsyn till befintliga stig-
system har då inte tagits, men dessa har självklart stor betydelse för att kanalisera 
människor.  

Generellt kan man säga att det finns några nyckelfaktorer som är avgörande för ett 
områdes biologiska mångfald. Att ett område haft liknande förhållanden över lång 
tid dvs. lång kontinuitet är en av de viktigaste. Det gäller för både skogsmark och 
naturliga fodermarker (slåtteräng och betesmarker som inte varit åker). För skogs-
mark och andra trädbevuxna marker gäller dessutom att det skall ha funnits tillgång 
till död ved av olika typer under lång tid på platsen, eller i trakten för vissa vedle-
vande arter. Förekomst av gamla och grova träd är en annan och gäller för de flesta 
trädarter. För varje trädart finns ofta mer eller mindre specifika artuppsättningar 
som då gynnas. Det gäller såväl för vedlevande insekter och svampar som för många 
lavar. Vad som är ett grovt träd är inte entydigt utan beror på vilken trädart det gäl-
ler. Med ökande grovlek på ett träd ökar möjligheterna att trädet utvecklar sådana 
strukturer som ger livsmöjligheter för de olika arter som gynnas av detta. Det gäller 
t.ex. döda delar av trädet som döda grenar i kronan, döda delar av stammen eller
döda rotben, liksom ändrad barkstruktur, skador som ger upphov till savflöde eller 
angrepp av vedsvampar som ger röd- eller vitmurken ved. Beroende på vad som 
uppkommer gynnas då olika arter av insekter, svampar, lavar eller mossor. Om trä-
den står skuggigt eller solexponerat har också betydelse, liksom om de vuxit fort el-
ler långsamt. De centimetermått som anges är den uppskattade diametern i bröst-
höjd, dvs vid 1,3 m höjd. 

Slutligen skall sägas att de områden som urskiljs har mycket olika betydelse ur na-
turvårdssynpunkt, dvs för att bidraga till bevarandet av områdets biologiska mång-
fald. Det betyder att det finns en stor spännvidd i vad som urskilts. I ett område som 
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domineras av trivial natur som unga produktionsskogar har en del äldre skogsbe-
stånd urskilts även om deras naturvärden inte är särskilt stora liksom mindre områ-
den med en del naturvärden. Detta genom att de kanske representerar en rest av 
skog som aldrig slutavverkats och därmed har en lång skoglig kontinuitet eller är det 
enda området med naturvärden i området. I mera varierade områden ställs större 
krav på innehåll för att uppmärksammas. Detta anges då för varje objekt genom en 
bedömning ur naturvårdsynpunkt. Spännvidden i bedömningarna går från vissa na-
turvärden till stora eller mycket stora naturvärden. De senare innehåller då många 
av värdestrukturerna som grova träd, senvuxna träd, savsprickor och död ved av 
olika slag. 

Några definitioner 
Nedan ges några enkla definitioner av begrepp och uttryck som används i redovis-
ningen av värden i de olika områden som urskilts. 

Senvuxna träd  
Träd som vuxit långsamt och trots att de inte är så grova har hög ålder. Åldern är 
liksom grovleken viktig för uppkomsten av strukturer som ökar naturvärdet. 

Mulm 
Mulm är en blandning av lös murken ved och spillning från vedlevande insekter som 
levt eller lever där. Kan finnas i gamla träd, främst av ädellöv som ek, lind och ask.  

NO, NS och PF 
I skogsbruksplaner anges naturvårdshänsyn utöver den generella naturvårdhänsy-
nen i olika avdelningar med dessa beteckningar. PF betyder produktionsskog med 
förstärkt naturvårdhänsyn. NS betyder en avdelning avsatt helt för naturvård men 
där vissa skötselåtgärder krävs för att bibehålla eller utveckla naturvärdena. NO be-
tyder en avdelning helt avsatt för naturvård där inga skötselåtgärder behövs för att 
bibehålla eller utveckla naturvärdena. Klassningarna används särskilt i certifierat 
skogsbruk. 

Kontinuitetsskog 
Skog som aldrig varit slutavverkad (kalhuggen) men där skogsbruk bedrivits genom 
uttag av enstaka träd eller mindre ytor av träd. Denna typ av skogsbruk kallades ti-
digare blädning. Numera används oftare begreppet kontinuitetsskogsbruk för detta 
sätt att bruka skogen. Den föryngras på ett mer småskaligt sätt än vid trakthygges-
bruk. Intrycket av skog bibehålls därmed och många arter kan på så sätt leva kvar i 
skogsområdet. För detta krävs också att skogen innehåller flera trädslag och tillåts 
att vara flerskiktad, dvs. innehålla träd men olika ålder och storlek inom samma yta. 

Naturskog 
Skog som aldrig varit slutavverkad och där skogbruk inte bedrivits eller syns några 
spår av. Uppkommer på t.ex. övergiven jordbruksmark, stränder av sänkta sjöar och 
brandfält. Efter ett halvsekel kan dessa uppvisa många naturvärden även om de inte 
kan konkurrera med de gamla naturskogar så kallade urskogar som vi har i norra 
Sverige. Även dessa är dock påverkade av människan i olika utsträckning. Karaktär-
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istiskt för naturskogar är att de innehåller många träd- och buskarter, domineras av 
lövträd och har en påtaglig skiktning. Död ved förekommer som högstubbar och lå-
gor (liggande träd) och ofta rikligt. Skogshistoriken avgör skogens struktur och inne-
håll. Många lövsumpskogar på övergiven fuktig jordbruksmark är naturskogar. Med 
naturskogsartade bestånd menar man sådana med en del av naturskogens struk-
turer och karaktär. 

Laggkärr 
Det smala och ofta välavgränsade kärrområde som bildar gräns mellan skogsmarken 
och mossevegetationen. Laggkärret och mossedelen bildar tillsammans myrområ-
det. 

Mossodling 
Område på torvmark som dikats ut och odlats upp. Torven bryts då ned och marken 
sjunker ned mot den nya grundvattennivån. Många av dessa marker går inte längre 
att bruka med moderna metoder och tunga maskiner. 

Naturvårdsträd 
Träd som kan vara gamla eller avvikande från områdets träd i övrigt. De kan vara 
grova, spärrgreniga, grovgreniga, vara ett ur naturvårdsynpunkt särskilt värdefullt 
trädslag, bärande träd, vårdträd vid f.d. torp eller liknande. Benämns ibland natur-
värdesträd. I vissa fall används begreppet evighetsträd för träd som skall lämnas 
orörda för all framtid. 

Torvgravar 
Nedsänkt område som uppkommit efter torvtäkt på en mosse. Ofta ligger torvgra-
vens botten kring en halvmeter under övriga markytan. Efter att täkten upphört 
startar en igenväxning med från början mycket gles vegetation med vattenytor och 
t.ex. sileshår och vitag som efterhand blir mera sluten och då dominerad av gröna
vitmossor och ängsull till slutligen en torrare sådan dominerad av bruna och röda 
vitmossor, ljung och tuvull.  Denna så kallade vegetationssuccession i täktområ-
dena, från höljevegetation till tuvvegetation, är typisk för täktområden på myrar 
som haft eller har torvtäkt. Torvgravarna växer successivt igen och torv nybildas. 
Dessa torvgravar kan vara de enda kärrområdena i torvtäktsområden och ha stor 
betydelse för en del arter. 

Bärande träd och buskar 
Bärande kallas sådana träd och buskar som producerar bär eller nötter som föda till 
människor eller djur. Så räknas t.ex. ek, bok, en, rönn, hägg, apel, hagtorn, hassel 
och liknande till de bärande arterna. Begreppet har sitt ursprung i medeltiden och i 
äldre skogslagstiftning. Våra dominerande skogsträd, gran och tall, producerar frön 
som är av största betydelse för många skogslevande arter men räknas de inte dit. 

Exempel på värdefulla naturvårdsstrukturer eller naturtyper 

Nedan ges i några bilder exempel på miljöer och objekt som är värdefulla eller ökar 
naturvärdet i ett objekt. Även en del trädstrukturer som ökar naturvärdet syns. 



5 
  Naturvärdesinventering Alvesta, Allmän del 
  Ingvar Nilsson, Övraryds Gård  

Samtliga bilder är från inventeringsområdet och är kanske inte alltid de bästa för att 
visa ett visst förhållande. I vilket område bilderna tagits anges. 

Lövsumpskog. I detta fall yngre sådan med björk och al på tidigare inägomark 
med inslag av död ved intill Lekarydsån (nr 45).  

Barrsumpskog. Senvuxna träd av gran och tall med inslag av död ved både som 
högstubbar och lågor (liggande döda träd; nr 24). 
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Flerskiktad skog. Äldre barrblandskog som uppkommit efter upphört skogs- 
bete. Har aldrig varit slutavverkad. Lång skoglig kontinuitet (nr 26). 

Våtmarker. Område med grunda vattenytor i detta fall med öppen mark 
omkring (nr 28). 
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Grova lövträd. I detta fall en grov asp omgiven av yngre aspar och död ved 
på en tidigare åkerlycka (nr 43). 

Död ved generellt, både stående och liggande (lågor) och soligt eller skuggigt.  
I detta fall en död ek bland grova ekar samt en grov senvuxen granlåga i en liten 
restskog (nr 8 resp 30). 
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Förekomst av vedsvampar av olika slag. Till vänster sprängticka i en senvuxen 
björk och till höger en vedsvamp på en gammal sälg, kanske rosenskinn. 

Grova ekar med mulm (lös död ved inuti träd som bearbetats av insekter) 
eller som här begynnande mulmbildning. 
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Ekar eller andra lövträd med stamsprickor efter åskslag och annat som kan ge sav-
flöde. Här syns dock inget sådant. I synnerhet grova ekar uppmärksammas (nr 3). 

Förekomst av vedlevande insekter i träd. Till vänster ett begynnande angrepp och 
till höger ett mera långt gånget. Båda i ek. Flera olika arter av vedskalbaggar är in-
blandade. Ingen betraktas som skadeinsekter. Många vedlevande arter är hotade. 
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Hålträd. I detta fall ett bohål av troligen mindre hackspett i en sälg. Lägg märke till 
fnösketickan (nr 62). 

Bärande träd och buskar. Här syns en apel med vinbärsbuskar under och till 
höger hagtorn (nr 46 resp 47). 

Påtagligt för hela inventeringsområdet är den stora bristen på naturliga fodermar-
ker som slåtterängar och betesmarker med rik flora utanför tätorten. Det stora un-
dantaget är området öster om Blommagård, där ett mindre område fortfarande 
hävdas, men ligger också i anslutning till bebyggelse. Hästhagarna vid Spåningslanda 
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är på tidigare åkermark. Där finns dock ett gravfält som syns vara i någon form av 
hävd. 

Inventeringsmetodik 

Som underlag till inventeringsarbetet tillhandahölls av kommunen ortofoto i färg 
över hela inventeringsområdet i skala 1:2 000, inalles 88 numrerade kartblad med 
en översiktsbild i skala 1:20 000.  

Fältarbetet gick till så att utifrån varje kartblad/flygbild (37,5 ha) genomströvades 
området och delar som verkade intressanta eller avvek från området i övrigt besök-
tes. När något av intresse sågs gjordes ett nålstick i kartan och uppgifter om objek-
tet noterades på baksidan. Bebyggda områden och områden inom centralorten som 
parker besöktes inte utan endast naturmarker. Fältarbetet utfördes från mitten av 
maj till mitten av december med tyngdpunkten under november. Efter att det hu-
vudsakliga fältarbetet avslutats granskades skogsbruksplanen för de delar där sådan 
fanns att tillgå och i N-områden, som inte noterats på kartbladen, gjordes komplet-
terande besök för bedömning.  Den minsta storleken på områden som identifiera-
des var ca 0,1 ha, men även punktobjekt som enstaka träd noterades om de inte 
ingick i något område och var värdefulla/hade stor potential att bli värdefulla. Van-
ligen uppskattades brösthöjdsdiametern (1,3 m över marken) på de grövsta träden 
främst av ek, asp och tall. I vissa fall angavs att det var grova träd, dvs över normal 
diameter och i vissa fall att träden var senvuxna, dvs hade vuxit långsamt och där-
med är särskilt värdefullt ur naturvårdssynpunkt. Inritade områden/objekt överför-
des till en översiktskarta i skala 1:10 000, numrerades och skannades in i fem delar. 
Kartorna digitaliserades sedan av Alvesta kommun och ingår i rapporterna. Redo-
visningen av identifierade områden/objekt utgår från dessa fem kartor och deras 
nummer. 

Skötselförslag och markrådighet 
För vissa områden anges förslag till skötselåtgärder för att vidmakthålla eller ut-
veckla området naturvärden. Dessa förslag till åtgärder är författarens. Inventering-
en och förslagen till åtgärder tar ingen hänsyn till vem som äger marken, dvs Alvesta 
kommun eller någon annan. Det betyder att kommunen i sin grönstrukturplan end-
ast kan vidta föreslagna åtgärder på egen mark, om det ens är möjligt där. Flera för-
slag innebär ju att betesdrift skall ske, vilket innebär tillgång till betesdjur och nya 
stängel samt att tillgång till vatten och tillsyn av djuren kan lösas. 

Värdefull natur kring Alvesta 

Beskrivningen de olika områdena/objekten utgår från deras numrering på de fem 
inskannade kartbladen och ges separat för respektive kartbladen enligt följande: 
1. Alvesta FÖP, Karta 1 Sydväst (1 – 22)
2. Alvesta FÖP, Karta 2 Nordväst (23 – 26 + 76)
3. Alvesta FÖP, Karta 3 Nord mitt (27 – 49)
4. Alvesta FÖP, Karta 4 Nordost (50 – 60 + 75)
5. Alvesta FÖP, Karta 5 Sydost (61 – 74)
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Utöver beskrivningar för de numrerade områdena/objekten ges i vissa fall allmänna 
beskrivningar eller önskemål om skötsel t.ex. för skogsområden, sjöstränder eller 
vattendrag/diken. 
____ 

Övraryd 2017-03-05 

Ingvar Nilsson 
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Översiktlig naturvärdesinventering kring Alvesta 
Redovisning av värden inom Karta 1 Sydväst 

av 
  Ingvar Nilsson 

Område 8 sett från söder 
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Karta 1 
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Området domineras av jordbruksmark med en del bebyggelse och skogsmark. Sjön 

Salen finns i öster och Hjortsbergaån rinner igenom området. 

Nummer 1. 

Ekdominerad skogsdunge. Många grova ekar upp till 90 cm. Några mulmekar och 
döda ekar. Stort naturvårdsvärde genom dessa strukturer. Tidigare betat område. 
Skötselförslag: Områdets naturvärden skulle öka med återupptaget bete. 

Nummer 2. 

Ekdunge med mindre ekar upp till 60 cm. Utvecklingspotential genom ökad ålder 
och grovlek. Det solexponerade läget är gynnsamt. 

Nummer 3. 

Ekdunge mellan bostads- och industriområde med underväxt av hassel. Ekarna är 
mest av storleken 60-80 cm men en del 90 cm och en 120 cm. Det finns ekar med 
mulm, savrinning och döda grenar eller stamdelar. Hasseln är grov och upp till 15 
cm och med döda delar i ”buketterna”. I kanterna av dungen växer asp, björk, lönn, 
hägg och sälg. Stort naturvårdsvärde. Del av NS-område i skogsbruksplanen.  
Skötselförslag: Undvik röjning i centrala norra delen. Se till att gamla grova 
hasselbuketter kan utvecklas. 

Den största eken i område 3 växer intill ett stort stenblock. 
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Nummer 4. 

Ekdunge vid ån med ett halvdussin grova ekar upp till 80 cm. Stor 
utvecklingspotential genom ökad ålder och grovlek och därmed möjlighet till fler 
naturvårdsstrukturer. 

Nummer 5. 

Två grova ekar. Den norra ca 120 cm med många grova döda grenar. Savar på våren. 
Den södra ca 100 cm med många döda grenar. De har båda stort naturvårdsvärde. 
Området har tidigare betats och håller nu på att växa igen med lövträd.  
Skötselförslag: Röjning och återupptaget bete i området skulle gynna naturvärdena. 

Nummer 6. 

Två grovgreniga granar samt söder om dessa en liten grupp granar på stenrikt 
odlingsimpediment med mycket stagg. Granarna har naturvärde i landskapet. Vid ån 
finns fina bårder av alar med visst värde och stor utvecklingspotential om de får 
sockelbuketter och bli gamla med döda delar.  

De båda solitära granarna (nr 6) med trädbården kring Hjortsbergaån i bakgrunden. 
Längst bak till höger syns ekar (nr 4) och i förgrunden extensivt hävdad åkermark. 

Nummer 7. 

Liten tall- och grandunge på höjd. Träden är gamla och grovgreniga men inte så 
grova än (30-40 cm). En del grov asp och björk i åkerkanten. 

Nummer 8. 

Backe med 15-tal gamla grova ekar upp till 110 cm, de flesta 60-80 cm. Ett par av 
ekarna har mulm eller begynnande mulmbildning. Några gamla senvuxna björkar 
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fanns, varav en med sprängticka. En del död ved. Mycket stort naturvärde. En 
timrad ängslada (ca 5 x 3,5 m) fann i dungen. Området var tidigare betat och 
återupptaget bete skulle gynna naturvärdena. 

Den gamla ängsladan i ekdungen minner om tidigare markanvändning i området. 

Nummer 9. 

Litet område med stentipp och många gamla björkar och rönnar. Mycket död ved. I 
en av björkarna växte sprängticka. Stort naturvärde genom rik förekomst av död 
ved. 

Nummer 10. 

Ekdungar med gammal asp, björk, gran och tall. En del av ekarna upp till 80 cm. En 
del av ekarna med mulm och savning. En del död ved av björk och asp både som 
högstubbar och lågor. Mycket stort naturvärde genom den förhållandevis rika 
förekomsten av död ved och naturvårdsstrukturer. 

Nummer 11. 

Ekdunge med ekar upp till 60 cm. Utvecklingspotential genom ökad grovlek och 
därmed fler strukturer av betydelse för naturvärdet. 

Nummer 12. 

Ekdunge med grova ekar en del upp till 100 cm. Flera naturvårdsträd bland ekarna. 
Underväxten av hassel har totalröjts vilket är negativt för många arter. 

Nummer 13. 

Litet område på kulle i kraftledningsgatan med mycket enbuskar och rest av en 
”ängsflora”.  F.d. naturbetesmark. Följande arter noterades: fårsvingel, vårbrodd, 
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rölleka, blodrot, pillerstarr, stenmåra, blåtåtel, gråfibbla och teveronika. Rikligt med 
ljung. Området omkring på mera låglänt mark har vuxit igen med lövsly och de 
flesta arter skuggats ut.  
Skötselförslag: En viss röjning samt ett återupptaget sent bete skulle gynna floran. 

Liten rest av naturlig fodermark under kraftledning (nr 13) 

Nummer 14. 

Kulle med flera grova sälgar upp till 20 cm. De är spärrgreniga och har döda grenar 
och död ved med svampar. Trots sin ringa grovlek har de stort naturvärde, vilket 
med tiden kan öka. Tidigare betat område.  
Skötselförslag: Naturvärdena skulle öka med återupptaget bete. 

Nummer 15. 

En grov asp strax väster om det gamla stickspåret. Ca 100 cm i diameter. 

Nummer 16. 

Dunge med grova ekar och aspar. Fler finns i närområdet. Utvecklingspotential 
genom ökad grovlek. 

Nummer 17. 

Många ekar upp till 100 cm kring bebyggelsen. Stora naturvärden genom grovlek 
och ålder samt döda grenar i kronorna. 

Nummer 18. 

Ekdunge med grova ekar. Utvecklingspotential genom att ökad ålder och grovlek ger 
fler strukturer som döda delar vilket ökar naturvärdet. Det solexponerade läget är 
ett ytterligare värde. 
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Nummer 19. 

Flera grova ekar. Dessutom finns flera längre mot nordväst och kring bebyggelsen. 
Flera är av stort naturvärde bl.a. genom döda grenar. 

Nummer 20. 

Flera grova ekar. Utvecklingspotential genom att ökad ålder ger fler strukturer som 
ökar naturvärdet. 

Nummer 21. 

Flera mycket grova ekar. Den största bedömdes vara uppemot 150 cm, dvs den 
största som hittats inom hela undersökningsområdet. Spärrgreniga och med 
begynnande mulmbildning. Mycket värdefulla naturvärdesträd. 

Nummer 22. 

Många grova ekar, varav de flesta är 60-80 cm. De flesta ekarna finns i västra delen 
men många även i övriga delar av Klosterområdet. Värdefull våtmarksstrand med 
medelålders strandskog intill. Stor utvecklingspotential för hela området genom 
ökad ålder och grovlek på träden. Då ökar andelen träd med döda delar och andra 
strukturer som ökar naturvärdet. En del av området ingår i ett NS-område i 
skogsbruksplanen. 

Övrigt på karta 1. 

Området har en småskalighet av stor betydelse för landskapsbilden. Inte minst de 
många ekdungarna har betydelse i de mer öppna delarna. 

Hjortsbergaån rinner genom området och har längs med sina stränder till stor del 
en kantvegetation av mest al men även en del björk och viden finns.  
Skötselförslag: Där sådan träd- eller buskbård saknas bör den tillåtas etablera sig. 
Andelen al längs med ån bör öka liksom förekomsten av albuketter med döda alar. 
Där ån rinner igenom åkermark bör även en odlingsfri zon tillåtas där naturliga 
växter får etablera sig. 

Sjön Salens västra strand har bitvis fina naturliga stränder med vassar, bryn och 
trädbård eller strandskog.  
Skötselförslag: Även där sådan vegetation inte finns bör den kunna få etablera sig 
för att stärka områdets naturvärden. Det bör även fortsättningsvis vara viss utsikt 
över sjön från stations- och järnvägsområdet, dvs företrädesvis buskvegetation där 
intill. Omväxlingen längs med stranden mellan träd- och buskbevuxna delar och 
gräs- och örtbevuxna bör vidmakthållas som idag. Döda träd i dungar bör tillåtas.  
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Området söder om Alvesta har en mycket stor förekomst av ek. Det finns även ek på 
platser som inte särskilt pekats ut, mest med medelgrov stam. En del av dessa är 
bestånd med påtaglig produktionsinriktning som t.ex. det just sydväst om område 
12. 

Många delar av detta område, särskilt väster om väg 126 har tidigare varit betade 
men syns inte ha skett under senare år.  
Skötselförslag: Återupptaget bete på dessa delar skulle gynna flera av områdets 
naturvärden.  
En del av den fuktiga åkermarken har återfått mera naturlig vegetation t.ex. med 
tuvtåtel. En del hävdas extensivt med årlig skörd. Detta är positivt för många arter 
om skörden inte sker för tidigt utan först i mitten av juli. 
_____ 

Övraryd 2017-03-05 

Ingvar Nilsson 
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Översiktlig naturvärdesinventering kring Alvesta 
Redovisning av värden inom Karta 2 Nordväst 

av 
Ingvar Nilsson 

Fjärilen grönsnabbvinge, mitt i bilden, flyger tidigt på våren och är väl kamouflerad trots 
en lysande ljusgrön undersida. 
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Karta 2 
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Området utgörs av ett landskap som domineras av åkermark söder om Värnamovä-
gen och av skogsmark norr om vägen. 

Nummer 23 

Område med grova aspar i lövskogsdunge. Område med naturvärden i Skogsstyrel-
sens nyckelbiotopinventering. Utvecklingspotential genom förekomsten av många 
grova aspar. Ej avgränsat i fält. 

Nummer 24 

Litet område med barrsumpskog med gamla senvuxna tallar och granar. Träden är 
inte så grova. En hel del död ved både som högstubbar och lågor, även äldre. Stora 
naturvärden genom förekomsten av död ved av olika slag och ålder. Området är 
NO-område i kommunens skogsbruksplan.  
Skötselförslag: Det vore en fördel om ytterligare mark omkring kunde ingå i områ-
det för att öka överlevnadsmöjligheterna för arter beroende av denna typ av miljö. 
En fördubbling av ytan vore lämpligt. I den tillagda marken bör i så fall ingen röjning 
göras. 

En hackspett har letat föda i en död senvuxen gran med sannolikt 
bl.a. Thomssons trägnagare (nr 24). 
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Nummer 25 

Litet öppet område kring Orrakullen under kraftledning. Ytligt berg och hällar med 
lavar. Ängsartad flora med arter som pillerstarr, fårsvingel, knägräs och bergssyra. 
Dessutom trivialarter som blåtåtel, kruståtel, ljung och lingon. Vissa naturvärden 
genom hällar, lavområden och vegetation i övrigt. 
Skötselförslag: För att området fortsatt skall vara öppet krävs regelbunden bortröj-
ning av uppkommande lövsly och barrträd. Eftersom området ligger under en kraft-
ledning utförs detta av nätägaren. Enar bör lämnas och eventuella ekar bör kunna 
hållas låga genom toppning. 

Nummer 26 

En rest av äldre skog som aldrig varit slutavverkad. En barrdominerad naturskog 
som gallrats på senare år. Begynnande flerskiktning. Detta område borde kunna 
skötas som kontinuitetsskog där en del tallar får bli evighetsträd. Spännande skog 
att ströva i. Vissa naturvärden. 

Gammal tallstubbe med en vedlevande svamp, möjligen grovticka. 

Nummer 76 

Gammal gles tallskog (ca 100 år) troligen uppkommen efter upphört skogsbete, dvs 
lång skoglig kontinuitet. Inslag av äldre gran och uppslag av mest björk som nu röjts 
ned. Visst inslag av död ved. I östra kanten av området och öster därom i öppnare 
delar finns rikligt med bärris och särskilt odon som är viktig livsmiljö för vissa fjärilar. 
Att bevara den ljusöppna miljön är då viktigt för deras överlevnad. Vissa naturvär-
den genom gamla träd, lång skoglig kontinuitet och risvegetation. Något oklar av-
gränsning. 
Skötselförslag: Området bör även i fortsättningen hållas så glest att solvärmen kan 
komma in i området genom viss röjning av främst björk. En del gran och björk bör 
släppas upp för att skapa delar med skiktning, främst i nordväst. Områden med 
odon och andra bärris hålls ljusöppna för att gynna vissa insekter. 
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Övrigt på karta 2 

De flesta skogarna i området, med undantag för några avdelningar i nordväst, är 
ungskogar med rikt lövuppslag eller nyröjda skogar inför förstagallring. De är myck-
et svårframkomliga och det kommer att dröja åtskilliga år innan de inbjuder till 
vandring. En del äldre skogar i området har nyligen gallrats och jag förmodar att 
dessa kommer att överhållas länge (ej slutavverkas trots att de har åldern inne) eller 
förhoppningsvis skötas som kontinuitetsskogar även i fortsättningen för att öka den 
skogliga variationen i området. 

Både Hjortsbergaån och den anslutande Ilabäcken rinner genom området. Där det 
är jordbruksmark saknar den oftast en bård av lövträd och buskar som skulle gynna 
områdets biologiska mångfald.  
Skötselförslag: Det är bra om sådana bårder kan utvecklas kring vattendragen och 
också om brukningsfria zoner kring vattendragen kan skapas med naturlig gräs- och 
örtvegetation där det är åkermark. I skogsmarken kring Ilabäcken är skogen oftast 
ung med rik förekomst av lövträd, mest björk. Detta bör utvecklas så att bäcken 
framgent får en bård av äldre träd av t.ex. björk, asp och sälg. Om dessa åtgärder 
genomförs skulle detta skapa värdefulla ledlinjer och miljöer i ett för övrigt barrdo-
minerat produktionslandskap. 
_____ 

Övraryd 2017-03-05 

Ingvar Nilsson 
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Översiktlig naturvärdesinventering kring Alvesta 
Redovisning av värden inom Karta 3 Nord mitt 

av 
Ingvar Nilsson 

En vällagd rad med kilkluvna stenar med oklart syfte finns på det nya hygget just 
väster om den stora mossodlingen vid Tvärån. Tycks inte vara någon husgrund. 
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Karta 3 
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Området utgörs av ett landskap dominerat av skogsmark och angränsande till 
bebyggelse och industrimark. Järnvägen, Lekarydsån med biflöde Tvärån samt väg 
126 är betydelsefulla inslag i området. 

Nummer 27 

Liten smal remsa av restskog vid dike mellan nyligen slutavverkad skog och öppen 
mark. Äldre träd av tall, sälg, asp och gran finns. Vissa naturvärden genom äldre träd 
och flera arter som kan bli värdefulla naturvärdesträd. 
Skötselförslag: Lämna trädremsan orörd vid framtida skogsbruksåtgärder. 

Nummer 28 

En gammal mossodling (tidigare åkermark) men en anlagd våtmark. Tycks nu vara 
utan hävd. Stort naturvärde i området genom sin storlek och den anlagda 
våtmarken. Naturvärdet skulle öka med hävdåtgärder. 
Skötselförslag: Ett måttligt betestryck skulle gynna områdets biologiska värden 
genom att skapa en småskalig mosaik av betade och obetade partier vilket skulle 
gynna vadare som storspov. Om också en sen grässkörd kunde utföras på vissa 
delar, som då inte betats innan, skull även detta vara positivt.  

Den anlagda våtmarken (nr 28) sedd från väster. 

Nummer 29 

En grov asp vid ett dike (ca 40 cm). En asplåga intill. Visst värde i det för övrigt 
barrdominerade området. 

Nummer 30 

Liten naturskogsrest med gran och björk. En del äldre träd. Mycket död ved och 
många döda enar, som visar på ett tidigare mera öppet tillstånd med beteshävd. 
Stort naturvärde genom sin döda ved och förmodade långa kontinuitet. 
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Skötselförslag: En viss utökning av området med intilliggande marker skulle vara 
positivt för att försöka vidmakthålla värdena. Detta görs lämpligen genom att 
intilliggande mark undantas från skötselåtgärder med ändrade avdelningsgränser i 
skogsbruksplanen. 

Nummer 31 

Yngre lövsumpskog dominerad av björk. Ogallrad. Något död ved. Ej avgränsad i fält. 
Utvecklingspotential genom ökad ålder och grovlek på träden och ökad mängd död 
ved. 
Skötselförslag: Kan lämnas till fri utveckling och läggas samman med område 32. 
Genom den blöta marken är det mycket svårbrukat utan att stora markskador 
uppstår med hydrologisk påverkan. 

Nummer 32 

Liten låg moränkulle med naturskog omgiven av myr (tallmosse) och andra fuktiga 
marker (lövsumpskog). Olikåldrig skog med gran, tall och björk. Många gamla träd. 
Mycket död ved både som högstubbar och lågor. Även litet äldre död ved finns. En 
del enar indikerar tidigare öppenhet och bete. Förekomst av stagg som visar på 
mycket utmagrad öppen mark. Mycket stort naturvärde genom förekomsten av död 
ved, olikåldrig skog och öppna partier med utmagrad mark. 
Skötselförslag: Lämnas till fri utveckling genom sina värden och otillgänglighet. Bör 
kunna läggas samman åtminstone med lövsumpskogen i väster och kanske även en 
del av tallmossen. 

Gammal granlåga på moränholme med naturskog (nr 32). 

Nummer 33 

Igenväxande inägomark med mycket asp och björk, mest medelålders men även en 
del äldre. Trivial markvegetation. En trädgårdrest med bärbuskar finns i området. 
Mycket stor utvecklingspotential av trädanknutna värden genom att träden blir 
äldre och grövre.  
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Skötselförslag: En viss utglesning av träden och återupptaget bete skulle öka 
områdets värden och attraktivitet som närmiljö. Skapa högstubbar vid gallringen, då 
området nästan helt saknar död ved. Lämna enstaka granar med grenar längs hela 
stammen (gransolitärer) i området. Dessa åtgärder samt återupptaget bete skull 
sannolikt också öka floravärdena. Om sådana värden finns är dock oklart genom det 
sena inventeringstillfället. Finns potential att utveckla floravärden bör sent bete 
tillämpas. 

Nummer 34 

Låg kulle med gamla granar (40-80 cm), delvis senvuxna och med grova grenar. 
Något död ved. Visst naturvärde och spännande avbrott i det för övrigt mest 
lövdominerade området. Populärt besöksmål. 
Skötselförslag: Lämna tills vidare utan skogliga åtgärder. Kan med fördel ingå i 
område 33 om detta skall betas och då ge skugga till djuren. 

Nummer 35 

En grov asp (ca 80 cm) bland relativt yngre träd. 

Nummer 36 

Område med många grova ekar intill den mera öppna delen av Hagaparken. Vissa 
naturvärden genom de många och grova ekarna. I området och intill finns mera ek. 
Stor utvecklingspotential genom ökad ålder och grovlek. 

Nummer 37 

En grupp med mycket grova ekar (flera 100-120 cm). En del med mulm. Många ekar 
i området runt omkring. Mycket stort naturvärde genom ekarnas grovlek och 
förekomst av mulmträd. 

Nummer 38 

En praktfull dubbelgran (ca 80 cm) med mycket grova grenar i ett lövskogs- och 
hagmarksområde. 

Nummer 39 

En grupp med grova aspar väster stigen. Grov granlåga intill med den ovanliga 
vedsvampen brandticka. Utvecklingspotential genom ökad ålder och grovlek på 
asparna. 

Nummer 40 

Liten anlagd damm med väl etablerad strandvegetation. Värdefullt inslag i 
landskapet och av stor betydelse för groddjur. 

Nummer 41 

Hög kulle och omgivande mark med många gamla ekar. De flesta 60-80 cm, men en 
del upp till 120 cm. En del är mulmekar. Underväxt av hassel, druvfläder, olvon, 
rönn och hägg. Mycket död ved. Rest av trädgårdsterrass och trappa upp till planen 
där folkparkens byggnader tidigare låg. Mycket stort naturvärde genom sin storlek, 
förekomst av många grova ekar och död ved.  
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Skötselförslag: Områdets värden skulle öka om druvflädern röjdes bort fortlöpande. 
För övrigt bör underväxten inte röjas bort och hasseln kan då bli gammal och grov. 
Uppkomst av gran bör inte tillåtas. Om stigar anläggs bör det endast röjas kring 
dessa. 

Nummer 42 

Kulle med många medelgrova ekar i solexponerat läge vid industriområdet. 
Fornlämningar finns registrerade på kullen. Stor utvecklingspotential genom ökad 
ålder och grovlek på ekarna och solexponerat läge.  
Skötselförslag: Bör skötas som hagmark, dvs. uppkommande underväxt röjs i 
huvudsak bort. Visst inslag av hassel bör få förekomma. Skötseln skulle underlättas 
med betesdjur vilket även skulle gynna markfloran. 

Nummer 43 

Område som höjer sig något över den omgivande mera fuktiga marken. Området är 
bevuxet med aspar, björk och tall. Flera grova aspar och tallar. En del död ved, mest 
yngre. Vissa naturvärden genom grova träd och död ved. Har tidigare varit inägo-
mark. Ingår i område som i kommunens skogsbruksplan getts målklass NO. Där 
uppges området som helhet ha höga naturvärden. 
Skötselförslag: Lämnas utan skogliga åtgärder. 

Nummer 44 

Yngre lövsumpskog dominerad av björk, med inslag av al och sälg vid ån. På 
stammar vid ån riklig mossväxt på socklarna. Mycket yngre död ved. Vissa natur-
värden idag och stor utvecklingspotential genom ökad ålder och mera död ved. 
Ingår i område som i kommunens skogsbruksplan getts målklass NO liksom område 
43. 
Skötselförslag: Lämnas för fri utveckling utan skogliga åtgärder. 

Mossvegetation på sälgsockel i översvämningszon (nr 44). 
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Nummer 45 

Lövsumpskog som i mitten domineras av björk. Inslag av grov björk, asp och tall. 
Mycket sälg. En ung naturskog som uppkommit på den tidigare inägomarken till det 
tidigare torpet Vilansro intill. Mycket död ved i form av högstubbar och lågor (ca 10 
år gamla, liksom det mesta av den döda veden i hela området längs med Lekarydsån 
– sannolikt efter ”Gudrun” och ”Per”). Även en del äldre död ved. Stora naturvärden
genom inslag av grova träd och rikligt med död ved. 
Skötselförslag: Lämnas till fri utveckling utan skogliga åtgärder. 

Nummer 46 

Tomten till det tidigare torpet Vilansro. Inga byggnader finns kvar, däremot 
byggnadsgrunder. Den gamla trädgården är fortfarande öppen med bärbuskar, apel 
och lönn (vårdträd?). Värdefullt inslag i området. På den gamla ekonomiska kartan 
finns torpet kvar med sin öppna mark när det flygfotograferades 1947. Det är dessa 
marker, som kanske alla brukades av människorna på torpet, som nu till stora delar 
vuxit igen i området, med mindre undantag (se områden nedan). När nästa 
generation av ekonomiska kartan kom (flygfoto 1978) fanns endast bostadshuset 
och ett mindre uthus kvar. Ladugården var riven. Infarten till gårdsplanen är 
upphöjd och har räcken men är helt igenvuxen med blandskog. En spännande miljö 
för att skapa tankar kring det småskaliga jordbrukets utveckling och påverkan på 
landskapet. Området är idag svårtillgängligt genom att den gamla järnvägspassagen 
är stängd. 
Skötselförslag: Den gamla gårdstomten bör förhindras att växa igen genom röjning 
vid behov. Det vore också värdefullt om platsen kunde göras tillgänglig, kanske 
genom en bro över Lekarydsån. 

Tillfarten till torpet Vilansro sedd från väster (nr 46). 

Nummer 47 

Tidigare åkermark som fortfarande är relativt öppen. Mycket hagtorn finns där. 
Fältskiktet domineras av triviala arter. Värdefull miljö i området genom att det är 
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öppet och sin rikedom på hagtorn. Blommande hagtorn är mycket värdefullt för 
många skalbaggar och bären ger föda åt vissa fåglar. 
Skötselförslag: Endast bärande träd och buskar bör få etablera sig i området. Andra 
träd som björk och asp bör röjas bort. 

Nummer 48 

Igenvuxet område på tidigare öppen jordbruksmark. Stort inslag av hagtorn. 

Nummer 49 

En mycket vacker grov tall (ca 80 cm) som bör betraktas som evighetsträd. 

Övrigt på karta 3 

Större delen av området mellan väg 126 och Lekarydsån är i skogsbruksplanen 
angivet som PF-skog och området kring väg 126 som NS-område. På Skogstyrelsens 
sida ”Skogens pärlor” är området mellan vägen och ån angivet som nyckelbiotop, 
vilket är förvånande då det till stor del handlar om en igenvuxen jordbruksmark 
dominerad av ung björk och utan påtagliga naturvärden. Södra delen av området 
mellan ån och järnvägen, med områdena 43 och 44, anges i ”Skogens pärlor” som 
skog med naturvärde, dvs inte fullt ut en nyckelbiotop. Detta område bedöms i 
denna inventering ha betydligt större naturvärden än området väster om ån, liksom 
även delvis området norr därom, som inte ges någon värdeklassning i ”Skogens 
pärlor”. I kommunens skogsbruksplan är hela området mellan ån och järnvägen ett 
NO-område, vilket är bra för närvarande. Området har viss karaktär av naturskog. 
Skötselförslag: På sikt behöver man säkert avverka alternativt ringbarka gran i detta 
område mellan ån och järnvägen för att bibehålla de värden som är knutna till äldre 
lövsumpskogar. Visst inslag av gran bör få förekomma, som solitärer eller i grupper.  

Stränderna kring Lekarydsån och den tillrinnande Tvärån har för det mesta 
strandbårder med lövträd eller buskar. Bårderna kring Lekarydsån innehåller många 
gamla träd med delvis fina socklar. Vissa delar kring ån är översvämningsområden 
vilket ger särskilt gynnsamma förhållanden för t.ex. mossor knutna till trädsocklar. 
Dessa är mycket frekventa i de skuggiga delarna. Även en del död ved finns längs ån. 
Ån med dess träd- och buskbårder har mycket stora naturvärden. 
Skötselförslag: Där träd- och buskbårder saknas kring Tvärån bör sådana tillåtas 
etablera sig. Om röjningsåtgärder utförs bör al gynnas och inte enkelställas utan få 
växa i grupp för att gynna utvecklingen av socklar. 
_____  

Övraryd 2017-03-05 

Ingvar Nilsson 
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Översiktlig naturvärdesinventering kring Alvesta 
Redovisning av värden inom Karta 4 Nordost 

av 
Ingvar Nilsson 

En gammal ladugård i skiftesverk och med utsmyckade foder i södra delen av 
Spåningslanda. 
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Karta 4 
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Området utgörs av ett landskap dominerat av skogsmark kring de öppna markerna 
omkring Spåningslanda. Sjön Spånen avgränsar i öster. 

Nummer 50 

Igenvuxen f.d. betesmark med yngre produktionsskog med ek (ca 30 cm).  Inslag av 
grova björkar och asp. Bland dessa finns en del död ved som högstubbar och lågor. 
Området har inte avgränsats i fält. Påtagliga naturvärden genom inslaget av grova 
lövträd och död ved. 
Skötselförslag: När skogen skall gallras bör tillräckligt antal av björk och asp få vara 
kvar i beståndet för att bli gamla och så småningom fylla på med död ved. Även ekar 
med förutsättningar att bli goda naturvårdsträd bör lämnas. 

Nummer 51 

Ekskog med grova träd (de flesta 60-80 cm) och riklig underväxt av bl.a. hassel. Del-
vis sluttningsmark. Är närmast att betrakta som produktionsskog. Området har inte 
avgränsats i fält. Stora naturvärden bl.a. genom områdets storlek och rikedomen på 
hassel. Utvecklingspotential genom ökad ålder och grovlek på ekarna. 
Skötselförslag: Vid skötselåtgärder i skogen, främst gallring, bör lämpliga natur-
vårdsträd lämnas liksom en del triviallöv som björk och asp. Underväxt under kron-
taket som hassel, bör ej röjas ned. 

Ekskogen nordöst om Spåningslanda domineras av grova ekar och har rikligt med 
hassel (nr 51). 

Nummer 52 

Gravfält med ekdominerad skog (produktionsskog?). Medelgrova träd. Någon form 

av slåtter- eller beteshävd av området tycks ske. Floran inte undersökt genom det 

sena inventeringstillfället. Vissa naturvärden genom sin öppenhet och relativt 

många grova träd. Stor utvecklingspotential genom ökad ålder och genom att vär-
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defulla naturvårdsträd kan utvecklas. Även i närområdet längs åkerkanter och lik-

nande finns fler ekar. 

Nummer 53 

Öster om gården finns flera ekar, varav de största ca 100 cm. Stort naturvärde ge-
nom sin grovlek. 

Nummer 54 

Vid de gamla förfallna byggnaderna norr om parkeringsplatsen till badet finns några 
lönnar (skogslönn, ej sykomorlönn) som vårdträd. Den största uppskattas till ca 70 
cm. Lönnen är vanlig som vårdträd här och var i Småland. Lönn är ett också ett vär-
defullt inslag och ger pollen och nektar när de blommar som gynnar många insekter, 
men också knoppar och frön som gynnar vissa fåglar som domherre. 

Nummer 55 

En grupp ekar intill badplatsen (ca 60 cm). Visst naturvärde genom grovlek och 
solexponering. 

Nummer 56 

Ett litet avsnitt av stranden med grova björkar och alar (båda upp till ca 40 cm) just 
söder om badplatsen. En död al med alticka noterades. Detta lilla område utgör ett 
särskilt värdefullt avsnitt av Spånens strandbård och kan ses litet som målbild för en 
strandbård, dvs grova lövträd och albuketter med grova stammar och inslag av död 
ved. 
Skötselråd: Lämnas orört. Träd som utgör en säkerhetsrisk bör avverkas men kan ju 
med fördel lämnas som död ved intill. 

Nummer 57 

Fin udde med grova tallar (50 cm) och senvuxen gran. Förekomst av blåmossa och 
död ved. Stort naturvärde genom sin ålder, senvuxna träd och förekomst av blå-
mossa som indikerar lång skoglig kontinuitet. 
Skötselförslag: Lämnas orört. Kan med fördel utökas något mot söder genom att 
området närmast inte röjs, vilket skulle öka luftfuktigheten i området, så att blå-
mossan kan leva kvar. 

Nummer 58 

Område med grov ek, asp och lönn mellan föryngringsyta, bebyggelse och Lunna-
gårdsvägen. Vid Lunnagårdsvägen finns en stenmur och en igenväxande gammal 
åker med bl.a. ung asp. Stor utvecklingspotential genom grova träd. 
Skötselförslag: Hela detta område, dvs. från stenmuren och inkluderade trädområ-
det, skulle med fördel kunna betas, vilket skulle skapa ett vackert närområde till be-
byggelsen. Viss röjning av yngre igenväxningsvegetation bör då göras, annars inga 
åtgärder. 

Nummer 59 

Norra delen av udden är naturskogsliknande med begynnande flerskiktning. Där 
finns många grova träd av björk, tall och al och många medelålders. En stor del av 
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området har tät underväxt av mest unggran. Mycket lågor gissningsvis från stor-
marna 2005 och 2007 (Gudrun resp Per), samt även en del äldre. Ett litet kärr i mit-
ten. Inga spår av skogsbruksåtgärder. Sannolikt låg skoglig kontinuitet. Ganska stora 
naturvärden och med utvecklingspotential om området får fortsätt att vara oskött. 
Skötselförslag: Trots sitt naturskogslika utseende är sannolikt inte artrikedomen så 
hög ännu, men om området får fortsätta att utvecklas fritt kan det bli en biologiskt 
värdefull strandskog genom sin stora förekomst av död ved. 

Nummer 60 

Liten skoglig hänsynsyta på udden. Senvuxen gammal gran och stora stenblock. Av-
verkat från söder med upphuggna vindfällen.  
Skötselförslag: Området bör utvigdas mot söder för att få ökad biologisk betydelse 
och mera skuggning. Det sker bäst genom att delen närmast inte röjs utan lämnas 
orörd. 

Nummer 75 

Barnamossen. Medelålders talldominerad skog på torvmark som gallrats för upp-
skattningsvis ett 10-tal år sen. Inslag av gran och björk. Påtagligt ökat uppslag av 
främst björk men även tall, gran och rönn där ljusinsläppet ökat i söder intill hygget. 
Visst inslag av död ved främst som äldre klena högstubbar av björk med både fnös-
keticka och björkticka. Centralt finns ett öppet område med trivial kärrvegetation 
uppenbarligen uppkommet efter torvtäkt under 1900-talets första halva. Området 
är som helhet starkt påverkat av markavvattning från denna tid och några naturliga 
laggkärr sågs inte. Som ersättningsmiljöer för dessa finns idag de gamla delvis igen-
vuxna torvgravarna med litet öppet vatten som förhöjer områdets biologiska värden 
trots sin triviala vegetation. Rikligt med ängsull. En delvis spångad stig passerar ige-
nom området. Myrlilja kunde inte ses i området men skulle nog kunna introduceras 
för att höja områdets skönhet för besökare i delar med kärrartad vegetation som 
kring spången.  

I områdets sydvästra del finns ett litet öppet område utan skog. Torvlagret är här 
sannolikt djupare men ingen täkt har påverkat det. Området är helt täckt av vit-
mossor (röda och bruna arter) och litet tuvull och rikligt med tranbär. Det ljusöppna 
läget ger riklig bärproduktion. Småplantor av tall förekommer. Inslag av rosling. 
Tranbär finns också i tallskogen intill. I kanterna växer också pors. Vissa naturvär-
den, trevlig miljö för friluftslivet.  
Utvecklingspotential till olika typer av skog i olika delar beroende på val av skötsel. 
Skötselförslag: Området bör även fortsättningsvis behållas med god genomsikt. En 
del röjning av främst löv kan behövas, men en del björk bör finnas främst i söder 
och kring fuktigare delar där de kommer. Rönn sparas också. En tavla med informat-
ion om den tidigare täktverksamheten borde kunna sättas upp. 
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Barnamossen i söder vid vandringsleden med tydligt inslag av småplantor av  
björk, tall, gran och rönn. En gammal täktgrav skymtar i bakgrunden till höger. 

Den lilla öppna delen i sydvästra delen av Barnamossen med slutet 
täcke av vitmossa och tuvull och rikligt med tranbär. 

Övrigt på karta 4 

Längs med sjön Spånens strand har på många ställen skapats fina strandbårder av 
lövträd i samband med gallring. Här och var är de breda och omfattar fuktiga 
strandområden. De flesta av dessa bården hyser ännu klena träd men kan efterhand 
bilda biologiskt värdefulla trädbårder som t.ex. nr 56 söder om badplatsen. Stor ut-
vecklingspotential genom ökad ålder och grovlek samt uppkomst av död ved. 
Skötselförslag: Bibehåll god genomsikt ut mot vattnet i strandskogen överlag, men 
tillåt viden mm här och var. Gynna al vid gallring eller röjning och uppkomsten av 
död ved. Al sparas i grupper. 
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Ung strandskog med al och björk vid Spånen norr om Spåningslanda. 

Området är mycket rikt på fornlämningar både i form av fossil åkermark med låga 
odlingsrösen och gravar t.ex. i område 52. 

Vackert gravröse intill vandringsleden i skogen väster om Spåningslanda. 

I området finns fortfarande en del gammal skog kvar med en del grova tallar, t.ex. i 
området väster om Spåningslanda med ett mer småskaligt landskap än det som 
dominerar i andra delar. Här sågs också en plantering av hybridasp med mycket 
druvfläder.  
Skötselförslag: Druvflädern är en invasiv art (en art som inte är inhemsk och konkur-
rerar ut naturligt förekommande arter) med snabb spridning som bör röjas bort där 
den förekommer. De röda bären äts gärna av fåglar som genom sin spillning sprider 
fröna. 
Övraryd 2017-03-05 
Ingvar Nilsson 
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Översiktlig naturvärdesinventering kring Alvesta 
Redovisning av värden inom Karta 5 Sydost 

av 
Ingvar Nilsson 

Utbredd stentipp i tidigare åkerkant i skogen väster om allén till Engaholm. 
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Karta 5 
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Området utgörs av ett landskap dominerat av skog med litet jordbruksmark i väster 
nära sjön Salen. Avfallsanläggningen vid Aringsås ingår. 

Nummer 61 

 Barrsumpskog dominerad av gamla men ej så grova tallar. Inslag av gran och litet 
löv. Rikligt med död ved främst efter stormarna för 10-talet år sen, men även en del 
äldre. Även högstubbar av tall. Mycket stora naturvärden. Ingår som NO-område i 
kommunens skogsbruksplan. Angränsar till nr 62.  

Nummer 62 

Varierat område som består av lövsumpskog i den sydvästra delen samt igenväx-
ande gammal betesmark mest på åker samt ett litet öppet område. Lövsumpskogen 
domineras av al (upp till 40 cm) med underväxt av bl.a. hägg. I kanterna även grova 
björkar och aspar (upp till 50 cm). Alsocklarna är välutvecklade men enstammiga. 
Den gamla betesmarken har spridda och gruppställda träd av grova ekar i gamla 
åkerkanter samt igenväxning med yngre asp, sälg, hassel, bok, ek och gran. De 
gamla ekarna är upp till ca 80 cm och mulmträd förekommer. Även äldre sälg och 
björk förekommer (båda upp till 40 cm). En del död ved både som högstubbar och 
lågor förekommer, bl.a. av grov björk. I området finns odlingsrösen och i östra kan-
ten en liten stenmur. I närheten av vägen finns utbredda låga stentippar. Tippning 
av trädgårdsavfall förekommer intill vägen. Mycket stora naturvärden genom flera 
lövträdsarter, död ved, ljusöppna delar och småskaliga mosaik.  
Skötselförslag: Återupptaget bete, med betessläpp i mitten av juli, på den öppna de-
len och tidigare betesmarken hade varit positivt för att förhindra ytterligare igen-
växning. Bortröjning av gran bör göras. Ingår som NS-område i kommunens skogs-
bruksplan. Angränsar till nr 61. Klassat som område med naturvärden i Skogsstyrel-
sens nyckelbiotopinventering.  

Gammal sälg på tidigare åkermark med igenväxningsvegetation 
i bakgrunden (nr 62). 
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Nummer 63 

Romasjön är en näringsfattig sjö med ”vildmarkskaraktär” och en del värdefulla 
strandzoner med små vassområden och videbuskar. En av vilt och människor väl an-
vänd stig finns längs med östra kanten av sjön. I norra delen av sjön ansluter ett 
brett dike. Det finns mest yngre barrskogar men delvis med viss naturskogskaraktär 
kring sjön. Flera par fiskmås häckar på de stora blocken i sjön. Fiskande häger note-
rat samt tofsmes och trädkrypare i skogen intill. Sjön har sannolikt fått sitt namn ef-
ter det lilla torpet Rom som tidigare fanns vid vägen sydväst om sjön (syns på gamla 
ekonomiska kartan från 1950). Vid tiden för laga skifte (karta 1863) hette sjön Alfva-
sjön och torpet fanns redan då. Samma namn hade sjön även när kartan till stor-
skifte upprättades 1820, men då stavat med w. Sjön har genom sin ödsliga karaktär 
och sina naturliga oexploaterade stränder stort naturvärde för friluftslivet.  
Skötselförslag: För att man skall kunna vandra runt sjön på den naturliga stig som 
finns behövs en enklare spång med räcke anläggas vid det breda diket norr om sjön. 

Romasjön i vinterskrud sedd från söder. 

Nummer 64 

Litet område med isslipade stenhällar i vattenbrynet. Strax norr därom en ovanligt 
brant sluttning ned mot sjön.  
Skötselförslag: Om strandskogen glesas ut ges fin utsikt över sjön från höjden. 

Nummer 65 

Område med ek och grov asp. Ej avgränsat i fält. 

Nummer 66 

Gammal strövvänlig barrskog dominerad av tall på höglänt mark och gran på frisk 
mark. Skogen har aldrig varit slutavverkad utan har slutit sig efter upphört skogs-
bete. Delar med blockrika området. Rikligt med bärris. Bl.a. i sydväst nära parke-
ringsplatsen fuktiga partier med senvuxen gran. Utvecklingspotential med lämplig 
skötsel. 
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Skötselförslag: Värdefullt om skogens karaktär kan bibehållas genom kontinuitets-
skogsbruk med hög slutavverkningsålder och små föryngringsytor alternativt plock-
huggning, samt genom stor naturvårdshänsyn genom att gynna lövinslag och död 
ved. Stort naturvärde för friluftslivet genom sin storlek och tillgänglighet. En vand-
ringsled går genom skogen.  

Skogen domineras av tall på höjdlägena med bärris på marken 
och fläckvis med stora stenblock (nr 66). 

Nummer 67 

Kärrområde som är säreget genom sin rikedom på pors. Där växer även en del små 
björkar och viden. Flaskstarr dominerar på marken. Området är inte avgränsat i fält. 
Visst naturvärde bl.a. som tillflyktsort för vilt. 
Skötselförslag: Småbjörkar och viden kan med fördel röjas bort i någon del vid 
vägen för att utsikt över området. 

Nummer 68 

Ett 15-tal grova ekar upp till 70 cm (produktionsskog?). En del död ved förekommer. 
I sydvästligaste kanten växer en grov alm (50 cm). Visst naturvärde genom de grova 
träden och död ved.  
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Område med spridda ekar och odlingsrösen (nr 68). 

Nummer 69 

En mycket vacker allé helt dominerad av lind. Lindarna är gamla men inte så grova, 
dvs senvuxna. Stort naturvårdsvärde för fåglar och insekter. Skogsstyrelsen har klas-
sat allén som nyckelbiotop. 

Del av lindallén norr om Engaholm. 

Nummer 70 

Igenväxande betesmark på båda sidor om Aringsåsvägen. Delar av området har 
sannolikt tidigare varit åkermark. Väster om vägen finns ett litet öppet område som 
fortfarande är i hävd med årlig slåtter. I den ohävdade delen finns ett fläckvis rikt 
uppslag av buskar. I denna del noterades en ängsartad flora med arter som mid-
sommarblomster, johannesört, gulmåra, vitmåra, svartkämpar, svinrot, gökärt, 
blodrot, vårbrodd och rödsvingel. Här fanns också hundäxing som är en kvävegyn-
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nad art. I detta område finns en del gamla grova ekar med underväxt av bl.a. hassel 
och även en del grova björkar. Igenväxning sker med björk, hassel, sälg och hagtorn. 
Särskilt i den norra delen finns mera lundartad vegetation med grova ekar och 
mycket grov hassel (upp till 15 cm). Här noterades midsommarblomster, liljekonvalj, 
nejlikrot, humleblomster, vårbrodd och skogskovall.  
Öster om vägen finns längst i sydöst en stenmur som gränsar mot en lövsumpskog. 
En mindre granplantering finns också i denna del. I nordöstra delen finns många 
ekar och grova aspar (upp till 30 cm). Här finns också en gammal stentipp med sen-
vuxna ekar och aspar i kanten av den gamla betesmarken. Den öppna marken do-
mineras av trivial gräsvegetation och en del småträd som ek.  

Hela detta område på båda sidor om vägen har stora naturvärden knutna dels till de 
grova ekarna men främst till den ängsflorarest som finns i området.  
Skötselförslag: Områdets värden skulle kunna öka med bete öster om vägen och 
som efterbete av återväxt efter slåtter väster om vägen. Slåtterområdet borde utö-
kas genom en del buskröjning för att få in mera ljus till marken och få en större are-
al med blommande arter. Den nordvästra delen bör då inte ingå utan där bör de 
gamla ekarna med sin hasselunderväxt och lundflora vara kvar. Om enbart bete 
skall utföras bör det inte vara betessläpp före mitten av juli. Som start inför slåtter 
eller bete på nya ytor är en tidig bränning av dessa en bra början för att få bort 
gammalt gräs och mossa. 

En del av den öppna marken med ett vackert stenblock. Här finns  
den artrikaste floran inom hela undersökningsområdet kring Alvesta. 
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I nordvästra delen av nr 70 finns gamla ekar och grov hassel. 

I nordöstra delen av nr 70 finns utbredda stentippar, berg i dagen 
och senvuxna ekar. 

Nummer 71 

Dungar med ekar upp till 80 cm i betesmark. Naturvärde genom solexponerade 
stammar och stor utvecklingspotential för träden genom ökad ålder och grovlek. 
Skötselförslag: Fortsatt bete är mycket värdefullt. 

Nummer 72 

Strandområdet väster om åkermarken och nedanför den gamla strandvallen från 
sänkningen av sjön Salen som senast skall ha skett på 1930-talet och då med ca 1 m. 
Området är en mosaik av öppna gräsbevuxna ytor och täta videsnår på den gamla 
sjöbottnen. Kan närmast betraktas som en sumpskog. Trots mosaiken finns en tydlig 
zonering med en strandzon med gräs, halvgräs och örter närmast vattnet. Arter som 



49 
Naturvärdesinventering Alvesta, Karta 5 Sydost 

 Ingvar Nilsson, Övraryds Gård 

flaskstarr, bladvass, sjöfräken, kaveldun och sprängört noterades. Här fanns även 
partier med vasstarr och vattenklöver. Längre inåt var jättegröe vanlig. Zonens 
bredd varierar. Därefter kommer områden med täta videsnår och en del öppna om-
råden. Här fanns grenrör, svärdslilja och älgört. I denna mellanzon var inslaget av 
äldre döda och levande jolster påtagligt, liksom mängden av grova alstubbar efter 
att dessa avverkats för många år sedan och inte återkommit som stubbskott. Djupa 
körskador efter denna avverkning syns ännu i hela området. Sannolikt har denna ti-
digare alskog uppkommit efter sjösänkningen sannolikt tillsammans med jolster, 
men denna senare har inte avverkats. Detta har medfört en stor rikedom på död 
ved mest av jolster men även av andra videarter i denna zon. Närmast den gamla 
strandvallen växer yngre björk och al (upp till 15 cm) med inslag av sälg, hagtorn, 
brakved, sykomorlönn och apel. I den smala strandvallen finns rikligt med bl.a. hägg, 
körsbär, druvfläder och en del grova ekar (60-80 cm) längs med åkerkanten. Någon 
grov eklåga finns också här. Området har mycket stor betydelse för vissa fåglar och 
insekter och som födo- och tillflyktsort för vilt. Stor utvecklingspotential när de 
yngre träden blivit grova om några decennier och mera död ved uppkommit. Sump-
skogar har inget skötselbehov utan kan lämnas till fri utveckling. Det gäller både för 
löv- och barrdominerade typer. Observera att hela sprängörten är giftig för betes-
djur och människor, både rot och blad. Trots detta kan betesdjur ha en viss förkär-
lek för att beta den. Den är giftig även som torkad.  
Skötselförslag: Hela området kan med fördel lämnas för fri utveckling så att fler 
grova träd uppkommer liksom ny död ved. Druvflädern är en invasiv art som bör rö-
jas bort för att ge utrymme för andra träd och buskar. Detta är mest aktuellt i 
strandvallen. 

Stranden vid Salen är långgrund med varierande gräs- och  
örtvegetation och välutvecklade buskbryn av viden (nr 72). 
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I området mellan vattnet och den gamla strandvallen finns täta 
videsnår med mycket död ved främst av jolster och sälg (nr 72). 

På den gamla strandvallen, mellan åkermarken och den sankare  
marken mot sjön, växer många arter träd och buskar. Här blommar 

bl.a. körsbär, hägg och druvfläder (nr 72). 

Nummer 73 

Ett litet område i strandskogen där det står kvar en del grova alar (upp till 40 cm) 
och även grova aspar (upp till 70 cm). En del död ved. Så här såg säkert område 72 
ut innan alarna avverkades där. Stort naturvärde genom sina grova träd. 
Skötselförslag: Lämna området för fri utveckling. 

Nummer 74 

Genomgallrad parkliknade strandskog med anlagd gångstig i området. Många olika 
träd- och buskarter förekommer. Inslag av en del grova lövträd av ek, asp och björk. 
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Strandzonen i söder likartad med den längre söderut. Området är NS-område i 
kommunens skogsbruksplan. 
Skötselförslag: Frihugg gärna grova ekar. Det vore positivt med betesdjur i området 
(sent betessläpp). Observera dock risk för sprängört i främst strandzonen, vilket då 
bör klarläggas.  

Övrigt på karta 5 

Väster om lindallén (nr 69) finns många ekar, enstaka eller i grupper, utöver utpe-
kade områden. Denna del av området är relativt småskalig och har på något ställe 
berg i dagen och har sannolikt varit betesmark för några decennier sen. Inom kartan 
finns här och där en del äldre skogar men dessa bedöms som ”vanliga” skogar med 
normalt intresse för friluftslivet. Det aktiva jordbruket på åker- och betesmarker 
tillhörigt Engaholm bedöms som mycket viktigt för många arter. 
_____ 

Övraryd 2017-03-05 

Ingvar Nilsson 




