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Sammanfattning 
Norra Salen och Lekarydsån har stora naturvärden genom det stora ekbeståndet i på Kloster. 
Kloster har 229 ekar med diameter över 100 cm varav 13 är jätteekar med diameter över 314 
cm. Söder om Kloster finns ytterligare stora ekbestånd och i Benestad finns rikligt med olika 
ädellövträd. Stora naturvärden har också strandskogarna vid Salen och Lekarydsån, klassat 
som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Området är ett stort våtmarksområde som utvecklats 
ostört sedan sänkningen av Salen. Det är ett våtmarksområde som utgör en buffert vid 
översvämningar. Här finns också hårklomossa som är med i EU:s art- och habitatdirektiv. 
Området tjänar också som en viktig kommunikationsled för många växter och djur. Järnvägen 
och väg 25, väg 126 och Lekarydsvägen utgör dock hinder för större djur. Det är önskvärt att 
vandringshinder för utter kartläggs så att utter kan etablera sig i Alvesta.  

Hagaparken är ett parkområde som är en grön lunga i tätorten. Den används av många men 
skulle kunna vara än mer frekventerad om den knöts ihop med tallskogen och fågelområdet 
vid Västermaden. En promenadstig skulle kunna gå igenom Hagaparken via tallskogen och 
till Västermaden och därifrån till väg 126. Att utöka våtmarksytorna vid Västermaden och låta 
vatten från Tvärån svämma över där skulle avsevärt kunna höja naturvärdet på området. Det 
skulle också tjäna som ett naturligt reningsverk och utgöra en översvämningsbuffert. 

Ädellövträden ger höga naturvärden vid Prästgården och Kråketorp. Sjutton jätteekar fanns 
vid Prästgården.  Ekdungen vid Prästgården övergår i blandad ädellöv- och tallskog i 
Kråketorp med flera träd över 100 år gamla. Till naturvärdena bidrar ett rikt fågelliv, sällsynta 
svampar och en av få lokaler med blåsippa i tätorten. Spåningslanda är ett gammalt 
odlingslandskap med stora naturvärden. Området runt Mellangården och Torpet vid 
parkeringsplatsen vid badplatsen har ädellövbestånd av jätteekar och grova lönnar. Vid 
parkeringen vid spåret fanns rikt bestånd av slåttergubbar och fin flora fanns vid en äng vid 
Mellangården. Öster om ridhuset i sluttningen ner mot sjön finns hassellundar med enstaka 
gamla ekar. Hassellundar är en typ av biotop som har stort skyddsvärde. I sluttningen ner mot 
sjön finns också en lövsumpskog med intressant flora. Från Lunnagård mot Spånen passerar 
man Barnamossen ett våtmarksområde med en liten göl och tallskog. Barrskogen i är i övrigt 
till största delen fragmenterad av skogsbruket.  

Det finns ett mycket fint askbestånd nedanför Aringsberg. Här finns också äldre alm, lind och 
jätteekar. Bruntes Hage har tidigare varit åker och betesmark. Sedan femton år har hävd skett 
genom slåtter och ibland bränning. Naturvärden är knutna till ängsmarken och ganska ung 
lövskog med inslag av äldre ekar. En liten alsumpskog finns väster om soptippen. 
Sumpskogen har klassats som objekt med naturvärde av Skogsstyrelsen. 

Området österut ner till Spånen består till stora delar av produktionsskog av barrträd. En väg 
passerar Romasjön till Spånen. En del äldre tallar är sparade vilket är viktigt för de spillkråkor 
som förekom i området. Några intressanta häckande fåglar i Spånen är fiskgjuse, storlom, 
storskrake, gråtrut, drillsnäppa, sångsvan, grå häger och fisktärna. 

Strandskogarna är viktiga transportleder för djur och växter. Strandskogen vid Spånen har hög 
andel lövträd särskilt i den norra delen. Strandzonen har ofta ett rikt insektsliv, något som är 
viktigt för flera fågelarter.  

Odlingsmarkerna vid Hjortsbergaån och Skaddeån är viktiga rastplatser för flyttande fåglar. 
Under flera år har passerande fåglar noterats och antalet arter är stort. Häckande fåglar har 
varit storspov, sånglärka, tornfalk, stare, strandskata, tofsvipa, buskskvätta och hussvala. 
Området har ännu större potential för fågellivet om tidigare våtmarksområde återställs. Vid 
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Billagården finns värdefulla åkerholmar och en fin ängsmark (men snabbt igenväxande) finns 
vid Sjögårdslund. 

Tingsbackens skog består huvudsakligen av ett stort antal ekar varav fyra var jätteekar och 
området är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 

Se också bilaga 1 om ekar i allmänhet och ekar i Alvesta i synnerhet. 

 

 

 
Jätteek, Kloster 
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Inledning 

Uppdraget 
Uppdraget innebar inventering av naturvärden och grönstruktur i Alvesta tätort, i samband 
med att kommunen skall ta fram en fördjupad översiktsplan. Inventeringsområdets omfattning 
är markerat på karta (se nedan). En del av området har inventerats av Ingvar Nilsson, vilket 
inte redovisas här. 
 
Naturvärde avser betydelse för biologisk mångfald, dvs mångfald inom arter, mellan arter och 
mellan ekosystem. Inventeringen har inneburit studier av såväl biotoper som arter. På utvalda 
områden har Tobias Ivarsson inventerat insekter, Annchristin Nyström inventerat svampar 
och Emil Persson inventerat lavar. I fältarbetet har även Johan Marand deltagit. 
 
För att utveckla de naturvärden som inventeringen gav, ges förslag på skötselinriktning för de 
olika områdena. Förslagen är ställda utifrån att höja naturvärdena, främst ur biologisk 
synpunkt och för människors upplevelse av naturen. Förslag på skötselinriktning är 
författarens. Alvesta kommun har inte tagit ställning till inriktning i och med rapporten. Även 
bedömning av naturvärden är författarens egen bedömning. Kommunen kommer att använda 
dessa bedömningar tillsammans med bedömningar från övriga naturinventeringar för att göra 
en sammanvägd bedömning i ett grönstrukturprogram. Delar av områdena ligger även på 
privatägd mark. Även här ska skötselrekommendationer ses som författarens förslag ur 
naturvårdsperspektiv och som möjligt underlag för dialog, men kommunen har inte rådighet 
över skötseln. 

Metodik 
Inventeringen har skett under perioden februari till december 2016. Svampinventeringen 
genomfördes främst i oktober – november. 2016 var ett ovanligt torrt år med ovanligt lite 
svamp. Vid trädinventering har trädslag, omkrets, lavar, mossor och svampar antecknats. 
Koordinatsättning skedde med GPS-apparat. Vissa strukturer som mulm, hålrum och bohål 
har också antecknats enligt AHA-metoden (en metod för enkel bedömning av entomologiska 
naturvärden för träd i olika slags kulturmiljöer). På öppna områden som ängsmark 
inventerades främst kärlväxter och insekter. Viktiga miljöer och strukturer fotograferades. 
 
Inventering av fågelfaunan har skett genom linjetaxering men också genom strövinventering. 
I tätorten finns väl inventerade områden av fåglar vilket inkluderats här i samarbete med 
Lennart Swahn, Alvesta. 
 
Inventerade arter har rapporterats på Artportalen. Arter som anges är i regel typiska arter för 
biotopen samt naturvårdsarter (arter som är extra skyddsvärda, genom att de indikerar att ett 
område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse för biologisk  
mångfald). Naturvärde har bedömts med skalan högsta naturvärde, högt naturvärde, påtagligt 
naturvärde och visst naturvärde (Svensk Standard SS 199000:2014). 
 
I förarbetet har kända naturvärden hämtats från: 

• Nyckelbiotoper och naturvärden, Skogsstyrelsen 
• Artportalen 
• ”Norra Salen – naturvärden”. Rapport 2014, Alvesta kommun 
• Äldre kartor: 1873, 1932 och 1950 
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Områdesbeskrivning 
Det undersökta området består av tätortens centrala bebyggda delar och grönområden. Kartan 
visar området med föreslagna grönstråk. Övriga inventerade områden anges på detaljkartor på 
respektive område. Delområden har valts utifrån olika biotoper: lövskog, barrskog, äng och 
betesmark, åkerholme, park och strand.  
 
Salenområdet anges ha mycket stora biologiska och landskapsmässiga värden i Kronobergs 
läns naturvårdsplan. Spånen och Spåningslandaområdet anges där ha stora biologiska och 
lanskapsmässiga värden. Spåningslanda har också rika fornlämningar med sin storhetstid 
under järnåldern. Inom det inventerade området finns också några nyckelbiotoper och 
naturvärden. 
 
Östra delen av Alvesta tätort består av sjön Spånen och en horst kallad Aringsås bestående av 
sura bergarter främst granit med en ålder på 1,8 miljarder år. På åsen finns rikligt med 
fornlämningar från järnåldern. Sluttningen ner mot Spånen är skogbevuxen. Västra delen av 
tätorten är till stora delar gammal sjöbotten och strandrester från Värendsfornsjön. Dansjön, 
Lekarydsån och Salen är en del av Mörrumsåns vattensystem. Salen sänktes med 1,09 m 
under 1930-talet och Spånen med 1,3 m under 1890-talet (Sänkta och utdikade sjöar i 
Kronobergs län 1981, Länsstyrelsen i Kronobergs län). 
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Grönstråk 

 
 

1. Norra Salen och Lekarydsån 
2. Hagaparken - Tallskogen - Västermaden 
3. Prästgården - Alvesta ridhus - Spåningslanda och Prästgården -  Lunnagård - 

Barnamossen - Spånen  
4. Promenadvägen nedanför Aringsberg - Bruntes Hage - Romasjön - Spånenstranden 
5. Odlingsmarker vid Hjortsbergaån och Skaddeån 

 

Övriga områden 
A. Tingsbacken 
B. Sumpskog vid Aringsås 
C. Simhallen och Virdavallen 
D. Hamrarna  
E. Benestad, Sjögårdslund och Billagården 
F. Hembygdsparken och tingshuset 
G. Stallvägen 
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Grönstråk 1: Norra Salen och Lekarydsån 
Norra Salen och Lekarydsån är en del av Mörrumsåns vattenområde. Området vid Lekarydsån 
är ett våtmarksområde med lövskog längs ån upp väg 25. Norr om väg 25 upp till Dansjön 
övergår lövskogen till mer öppna marker med vass och smalkaveldun och rikt fågelliv.  
 
Området runt väg 25, med järnvägen, väg 126 och Lekarydsvägen har mycket svåra passager 
för djurlivet, ett exempel är en död utter som hittades december 2015 vid busshållplatsen, 
Lekarydskrysset. 
 
Söderut ligger Salen och dess strandskogar. Salens sänkning på 1930-talet har påverkat den 
nuvarande miljön i hela grönstråket. Sjön sänktes drygt 1 m. Grönstråket utgör en viktig 
transportled för flera organismer som är knutna till vatten-, strand- och strandskogsmiljö. 
 

  

Norra Salen – Sjölyckan, Sjöparken 
och Kloster 
Strandskogarna i norra Salen (1a och 1b) har 
stora naturvärden med stor variation av 
trädslag, mycket rikligt med död ved och stor 
artrikedom av svampar. Fågellivet är mycket 
artrikt särskilt vid strandskogarna vid Kloster.  
 
 

 
Trollhand 
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Strandskogen har utvecklats relativt fritt 
sedan sänkningen av Salen. Värdefulla 
strukturer har då skapats med stor 
variation av trädslag, ålder och mycket 
död ved och en mosaik av täta snår och 
luckor. Värdena kan bestå om 
strandskogarna i huvudsak också i 
framtiden har fortsatt fri utveckling så att 
de förblir flerskiktade. Mängden med död 
ved bör dock på sikt öka i östra delens 
strandskogar. Föryngringen av ek är där 

god och en del yngre ekar kan frihuggas 
för att utvecklas till framtida jätteträd (1a). 
 
Kloster (1c) ligger på en rullstensås, Benestadsåsen. Fornfynd, gravfält och boplatser från 
stenåldern visar på tidig mänsklig aktivitet. Åsen i Kloster har över 200 ekar mer än 100 cm i 
omkrets. Ek har funnits i området i flera hundra år och bildat en ekskog som har mycket stora 
naturvärden. Intressant är mängden grova träd varav 13 är jätteekar. Ekområdet på Kloster har 
värdefull svampflora. Inventeringen enligt AHA-metoden ger en prognos som pekar på 
värdefull insektsfauna. Jätteekarna är naturvårdsträd men också de 42 som är över 250 cm 
måste behandlas varsamt ur naturvårdssynpunkt. Olyckligtvis har 11 stora ekar avverkats på 
en privat tomt under den senaste 10-årsperioden.  
 

Norra Salen har högt naturvärde där 
Klosterområdet som helhet har högsta 
naturvärdesklass. 
 
Skötselinriktning: Det är viktigt att 
informera om hur ekarna skall skötas då en 
stor del av dem står på privat mark. Stora 
ekar är ljusälskande och beskuggning bör 
förhindras genom försiktig frihuggning. 
Spridda ekar i olika åldersklasser bör lämnas 
som framtida ”evighetsträd” i anslutning till 
nuvarande jätteträd. En trädvårdsplan bör 
upprättas. Intressant vore att prova fårbete i 
anslutning till de öppna markerna. 

 
Se också rapporten ”Norra Salen – naturvärden” på Alvesta kommuns hemsida. 
 
Ekar 2016, omkrets (cm) Antal 
> 314 13 

250 - 314 42 

200 - 250 67 

150 - 200 59 

100 - 150 48 

Σ 229 

Korallticka och oxtungsvamp på jätteek 

Mindre hackspett 
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Norra Salen – Sjölyckan, Sjöparken och Kloster 
Fåglar  Svampar  Lavar  

Drillsnäppa ov Trollhand ov Sotlav  S 

Kungsfiskare VU Tegelticka ov Rostfläck  S 

Rosenfink VU Kantarellmussling S Gulpudrad nållav S 

Mindre hackspett NT Ullmussling  ov Skuggorangelav NT 

Mindre flugsnappare ov Naftalinskinn  ov Grå skärelav  S 

Havsörn NT Tvåfärgsticka  ov   

Gräshoppsångare ov Ringmussling  ov   

Turkduva ov Oxtungsvamp  NT   

Forsärla ov Korallticka  NT   

Sävsparv VU Crepidotus cesati ov   

Spillkråka NT Chlorophyllum olivieri sä   

Gröngöling NT Rutig rottryffel ov   

Stare VU Ringmusseron sä   

Stjärtmes  Mjölgråskivling sä   

      

Kärlväxter  Mossor    

Blåsippa S Fällmossa  S   

  Krusulota  S   

  Guldlocksmossa S   

  Rödtandad hättemossa Sä   
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Lekarydsån (1d) 
 

 
 
 
Området är ett stort våtmarksområde mellan 
industriområde, väg 25, väg 126 och 
järnvägen och Lekarydsvägen. Lekarydsån 
svämmar över ett stort område som utbildats, 
efter sjösänkningen, till björksumpskog med 
björk och videsnår. Övriga trädslag är asp, på 
några ställen mycket grov klibbal och sälg. 
Översvämningens omfattning varierar 
kraftigt mellan olika år. Den norra delen är 
regelbundet översvämmad och där dominerar 
videsnår. Här förekom hårklomossa (NT) på 
videbaser, vidare springkorn, gul iris, 
rankstarr, jättegröe. Hårklomossa är en ansvarsart för Kronoberg. Vid åkanten dominerar 
klibbal. I björkskogen växer den tidigare rödlistade ormbunken granbräken. Västra delen av 
Lekarydsån är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 
 
I den nordöstra delen mot väg 25 finns 6 almar. Akleja, krusbär kirskål och smultron 
noterades. Troligen har här legat en trädgård.  
 
Något söderut på östra sidan om ån finns rester av ett hus, uthus och en väg. Här finns äldre 
lönnar (230 cm) med lönnlav, en enorm tall (234 cm) och en mycket stor gran (278 cm). En 
intressant troligen förvildad blomma var revsuga.  
 

Alticka 
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Stora aspbestånd finns i den sydöstra delen. 
Några aspar var mycket grova, 230 cm. I den 
södra delen växte tibast och mycket rikligt 
med liljekonvalj. Denna del är klassad som 
naturvärde av Skogsstyrelsen. Någon 
granplantering förekom också. 
 
Hela området karakteriseras av mycket död 
ved av olika trädslag. Sälgticka, björkticka, 
klibbticka, fnösketicka, alticka och aspticka 
var rikligt förekommande svampar. Många 
fågelbon sågs både hålbyggande och 

grenbyggande. Rödvingetrast, mindre hackspett påträffades vid flera tillfällen under 
häckningstid. 

Uttern i Kronobergs län ser ut att öka i antal, och 
finns nu i de flesta vattendrag i länet. Vid Huseby 
är den regelbundet förekommande. Den 20 januari 
2016 noterades spår på̊ isen vid Ohs kraftstation. 
Det var länge sedan man sett spår i Alvesta och 
norrut. En gammal rapportering från dammarna vid 
Torpsbruk finns. I december 2015 hittade 
emellertid Birger Linner en trafikdödad utter vid 
busshållplatsen vid korsningen mellan väg 25 och 
Lekarydsvägen. Kanske är uttern på väg att etablera 
sig i Lekarydsån och norrut?   

 

Död utter funnen vid väg 25 2015 och utterspår vid Ohs kraftstation 2016. 

Våtmarksområdet med sumpskog har högt naturvärde. Området är stort och naturtypen är 
mycket varierad och i stort fritt utvecklad sedan sänkningen av Salen.  

Skötselinriktning: Fri utveckling. Undersök passagevägar för utter. 

 

Hårklomossa på gråvide 

Revsuga 
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Lekarydsån 
Fåglar  Trädslag  Kärlväxter  

Tofsmes  Tall  Granbräken S* 

Kungsfågel  VU Gran  Rankstarr S 

Mindre hackspett NT Alm CR Springkorn S 

Rödvingetrast  Ask VU Revsuga sä 

Kattuggla  Lind  Liljekonvalj rikligt 

Rosenfink  VU Sälg  Bäckbräsma S 

  Vårtbjörk  Tibast  S 

  Glasbjörk  Blåsippa S 

  Klibbal  Sprängört  

  Hassel    

  Bok  * tidigare rödlistad  

  Brakved    

  Olvon    

      

Lavar  Mossor  Svampar  

Lönnlav S Hårklomossa NT Barkmjölmussling sä 

Rostfläck S Krusulota  S Kantarellmussling S 

    Trollhand sä 

    Lysticka ov 

    Sälgnästling ov 

      

Ryggradslösa djur ej inventerade 
 
 

Lekarydsån 
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Grönstråk 2: Hagaparken - Tallskogen - Västermaden 
Området omfattar parkmiljö med lövskog, ekskog vid Dansbanan, tallskog med liten myr, 
samt våtmarksområdet Västermaden. Det senare ansluter till Lekarydsån genom Tvärån från 
Hjärtanäs. Mellan tallskogen och Västermaden ligger en granodling. Tallskogen är naturligt 
uppkommen sedan sänkningen av Salen och opåverkad av skogsbruk sedan nära hundra år 
och har därför viktiga strukturer. 
 

 

Hagaparken (2a) 
Hagaparken är ett parkområde med promenadstigar som går genom ängar och lövskog. Där 
finns också en damm. Ängarna slås med slaghack och har liten biologisk mångfald, mer att 
betrakta som en skött gräsmatta. Fem sländearter noterades vid dammen. Några mindre 
vanliga galler på alm och ek noterades i lövskogen. Runt byggnadstippen har flera fågelarter 
noterats. Permanenta revir eller häckning bl.a. för ormvråk, törnskata, kattuggla, törnsångare, 
rödstjärt, göktyta, morkulla. Angränsande till byggnadstippen i söder finns en lövskog rik på 
asp och fågelliv, med flera av ovan nämnda fåglar. 
 
Lövskogen består av ett område närmast Hagagården med äldre ek (tre jätteekar), lind, hassel, 
bok (tre jättebokar), ett område med yngre ek, ett fuktigt område med klibbal, sälg, hägg (runt 
bäcken/diket och sluttningen ner mot bäcken/diket). En del tall och gran finns också runt 
stigarna. Stormen Gudrun drabbade vissa skogspartier hårt. 
 
På en kulle intill ängen i Hagaparken växer ett stort antal ekar, varav några är jätteekar. På 
kullens topp finns rester av en gammal dansbana, idag en glänta mellan ekarna. Ekarna är av 
olika ålder vilket är bra för föryngringen. Bland ekarna växer hassel och enstaka tall, alm och 
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björk. En rödlistad art har hittills påträffats, blekticka på ek. Signalarterna sotlav och rostfläck 
förekommer rikligt. 
 
Den stora öppna ytan innan dammen skulle med en annan skötsel kunna utvecklas till en äng 
med rik flora och fauna. En promenadstig skulle kunna anläggas genom ängen och ekdungen 
vid dansbanan med en rastplats på toppen av dansbanan. 
 
Området har högt naturvärde genom det stora antalet ekar, lövträdsblandning och rikligt med 
död ekved vid dansbanan.  
 
Skötselinriktning: Skötsel av ekarna är viktig i form av röjning runt så att de är solbelysta. 
Spara hassel och äldre löv. Trygga föryngring och tillgång på olika åldrar av ek. 
Trädvårdsplan bör upprättas. Ändrad skötsel av ängsmarken för rikare flora och dammen kan 
utvecklas så att antalet vattendjur ökas. 
 
Ekar 2016, omkrets (cm) Antal 

> 314  11 

250-314  20 

200-250  40 

150-200  59 

100-150  13 

Σ 143 
 

Hagaparken  
Lavar  
Blekticka NT 

Sotlav S 

Rostfläck S 

Tallskogen norr om Hagaparken (2b) 
Innan Salens sänkning var delar av området 
periodvis under vatten. Området har i stort 
varit opåverkat sedan 1930-talet och är idag 
en tallskog som övergår i mosse. Skogen är 
ovanligt rik på död ved i form av lågor och 
högstubbar av gran, tall och björk. På dessa 
växer intressanta mossor, lavar och svampar. 
I den mer öppna delen växer rikligt med 
hänglavar. Rikligt med insekter i den döda 
veden ger föda åt flera fågelarter bl.a. 
spillkråka och gröngöling. 

Norr om tallmossen är ett parti med ung 
granplantering. 
 
 

Kortskaftad ärgspik. Foto Ulf Jansson 
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Tallskogen har högt naturvärde genom sin struktur med mycket död ved. Området är en 
tillgång för att uppleva naturlig skog: olikåldrig, flerskiktad, mycket död ved, rotvältor och 
olika fuktighet. Det är ett viktigt område ur pedagogisk synpunkt för förståelse av naturliga 
ekosystem i ett alltmer teknifierat och ensidigt skogsbruk. Den ligger nära tätortens skolor. 

Skötselinriktning: Fri utveckling och öka mängden tall i omgivningen. 

 

 

 
Mycket död ved skapar rik mångfald i tallskogen 

 
Tallskogen norr om Hagaparken 
Mossor  Lavar  Fåglar  
Västlig hakmossa S Brunpudrad nållav NT Spillkråka NT 

Långfliksmossa S Kortskaftad ärgspik NT Kungsfågel VU 

Stor revmossa S   Talltita  

    Svartmes  

    Stjärtmes  

    Gröngöling NT 

      

Kärlväxter  Svampar  Insekter  
Skvattram  Blodticka S Ej inventerat  

Tuvdun  Blödticka    

Tranbär  Kantarellmussling S   

Hjortron      

Revlummer      
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Västermaden (2c) 
Västermaden ligger i ett flyttstråk för fåglar som hänger ihop med Tväråns uppodlade marker 
vid Hjärtanäs. Två våtmarker, kallade Svansjön, har skapats: 1997 grävdes en 175 x 175 m2 
stor damm med djup 1,7 m och 1999 grävdes en till, 140 x 75 m2 med djup 0,75 m. Området 
har blivit attraktivt för häckande och förbipasserande fåglar.  
 
Några häckande/stationära arter är hornuggla, ormvråk, sävsparv (VU), gröngöling (NT), 
törnskata, buskskvätta (NT), stare (VU) och varfågel. En rad fågelarter har noterats genom 
åren, se nedan. 
 
Området är också en viktig grodlokal. Grodkonserten är ljudlig på våren. Åtta sländearter 
noterades 2016.  Stor fladdermus har iakttagits under hösten jaga över dammarna. 
 
I och vid dammarna förekommer en rad vattenväxter: dyveronika, svalting, vattenmåra, 
mannagräs, kärrsilja, kabbleka, säv, sumpförgätmigej, sjöfräken, topplösa, strandlysing, 
sumpfräne, ältranunkel och gles igelknopp. På dyveronika förekom viveln Gymnetron 
beccabunga som är ovanlig.  
 
Området har högt naturvärde genom det rikliga fågellivet och områdets 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Skötselinriktning: För rening av Tväråns vatten finns ett konsultförslag på en 3 gånger större 
våtmark, vilken också skulle kunna tjäna som vattensänka vid översvämningar. Fågellivet 
skulle då väsentligt gynnas. 
 
Västermaden 
Flyttfåglar (exempel)  Insekter  

Vitkindad gås  Gymnetron beccabunga ovanlig 

Prutgås    

Sädgås NT   

Fjällvråk NT   

Ormvråk    

Brun kärrhök    

Blå kärrhök NT   

Sångsvan    

Röd glada    

Ladusvala    

Gulärla    

Ljungpipare    

Bändelkorsnäbb    

Mindre korsnäbb    

Ängspiplärka NT   
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Grönstråk 3: Prästgården - Alvesta ridhus - Spåningslanda och 
Prästgården - Lunnagård - Barnamossen - Spånen 
Området är en mosaik av odlingsmarker, ädellövskog, ängsmark och barrskog. Runt 
prästgården finns höga naturvärden genom lättillgänglig ängsmark och gammal ekskog där 
flera gångstråk passerar. Ekskogen vid prästgården och lövskogen vid Kråketorp utgör ett 
område med rikt växt- och djurliv. Det förlängs till Lunnagård med en lövskogsremsa och 
sedan vidare till Alvesta ridhus och till Spånen via Barnamossen. Öster om ridhuset finns en 
hassellund med äldre ekar och en lövsumpskog som går ner till sjön Spånen. 
 

 

Ängar vid Prästgården (3a) 
Vid inventering av ängarna runt Prästgården 2016 noterades mandelblomma, åkervädd, 
ängsvädd, väddklint och ytterligare ett fyrtiotal andra kärlväxter. Vidare noterades mindre 
bastardsvärmare (NT), väddsandbi och haghumla. Fram till 2015 slogs ängen av kommunen 
med slaghack en gång om året. För att gynna ängarnas flora och fauna genomförde 
kommunen slåtter med häst och slåttermaskin 2016. Önskvärt är också att ängsområdet 
(slaghacksyta) 3k och dess förlängning vid Högåsen för en skötsel som gynnar 
ängsflora/fauna. 
 
Ängarna har påtagligt naturvärde. 
 
Skötselinriktning: För att se om ängarnas biologiska mångfald ökar måste slåtter ske flera år i 
rad och följas upp med inventering några år. 
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Mindre bastardsvärmare 

 
Ängar vid prästgården 
Kärlväxter  Insekter  

Åkervädd  Mindre bastardsvärmare NT 

Ängsvädd  Väddsandbi ov, tidigare rödlistad 

Mandelblom  Haghumla ov 

Väddklint    

Femfingerört    

Prästkrage    

Daggkåpa    

Svartkämpar    

Prästgården (3b), Kråketorp (3c) och Lunnagård (3d) 
Ett lövskogsområde med ädellövträd blandat 
med enstaka äldre tallar. Lönn, asp, ek, rönn 
är de vanligaste träden. Här fanns 17 jätteekar 
och ytterligare ett stort antal grova ekar.  
Intressanta fynd vi gjort är korallticka (NT), 
liten punktlav, lönnlav och rikligt med sotlav. 
Bland kärlväxter förekom tandrot och 
blåsippa. 
 
 
 
 

 
Korallticka 
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Den gamla ekskogen övergår i blandat 
ädellövsbestånd vid Kråketorp. Enstaka 
tallar är över 120 år. Fågellivet är mycket 
rikt i området med flera häckande arter 
som tre hackspettsarter, turk- och 
ringduva, entita, rödstjärt och stenknäck. 
Höst och vinter besöks området av stora 
flockar av sidensvansar och trastar 
kalasande på rönnbär och äpplen. 
Lunnagård är en lövblandskog. Några 
ganska grova almar och bokar 
förekommer.  
 

Tillsammans har de tre delområdena högsta naturvärde: Prästgården med mycket grova ekar 
och Kråketorp och Lunnagård med varierad lövskog med stort antal yngre ekar och andra 
lövträd. Många vedlevande insekter behöver hålträd och områden med blommande buskar 
och örter på nära avstånd. Kombinationen av äldre träd och ångar som här, är extra 
gynnsamma förhållanden för ett rikt växt- och djurliv. 
 
Skötselinriktning: Målsättning är att antalet jätteekar skall öka. Röj runt ekarna vid 
Prästgården. Välj några yngre ekar som får stå relativt fritt för att kunna utveckla sig jätteekar 
i framtiden. De andra två områdena sköts så att det förblir en flerskiktad lövskog med stort 
antal ädellövträd. På så sätt gynnas en rik fågel- och insektsfauna och blir ett komplement till 
de gamla ekarna. 
 
Ekar 2016, omkrets (cm) Antal 

> 314 17 

250-314 22 

200-250 28 

150-200 14 

Σ 81 

 
 

Humlebo i gammal ek 
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Prästgården, Kråketorp och Lunnagård 
Trädslag  Fåglar  Svampar  

Skogsek  Stenknäck  Korallticka NT 

Tall  Turkduva   Svavelticka  

Skogsalm CR Ringduva  Sprängticka  

Lönn  Mindre hackspett NT   

Hassel  Gröngöling  NT Mossor  

Rönn  Större hackspett  Guldlockmossa S 

Björk  Nötväcka  Kustsnurrmossa ov 

Hagtorn  Entita    

  Rödstjärt    

      

Kärlväxter  Lavar  Insekter  

Tandrot  S Rostfläck  S Tvåfläckig smalpraktbagge  

Blåsippa  S Sotlav  S Blanksvart trädmyra  

Liljekonvalj  Liten punktlav  ov   

Lunnagård – Barnamossen (3e) - Spånen 
Fortsätter man från grönstråket vid Lunnagård mot Spånen passerar man några hyggen för att 
sedan komma till ett myrområde, Barnamossen.  
 
På hyggena påträffades bl.a. gulsparv och stare 
under häckningstid. Tjäderspillning påträffades 
2016 på myren. Mossen är bevuxen med tall 
och skvattram och har en liten öppen göl. Här 
påträffades skogssnäppa under häckningstid.  
 
Spillkråkor uppehåller sig i hela området ner 
till Spånens strand.  Innan Büngers ö finns en 
av Alvesta kommuns få lokaler för Linnea i en 
talldunge. Vid midsommartid vallfärdar 
Alvestabor för att beundra vår 
landskapsblomma. Vid stranden mot Büngers ö 
har orkidén korallrot påträffats. 

 
Grönstråket är fragmenterat av hyggen. Ett 
skogsbruk som behåller fler äldre träd, är 
flerskiktad och har mer död ved skulle 
gynna den biologiska mångfalden. 
Barnamossen med omgivning har visst 
naturvärde. Finns tjäder eller orre i området 
ökar dess värde. Om Spånen, se under 
Spåningslanda. 
 
Skötselinriktning: I tätorten finns inget 
liknande område och det ingår i ett 

 
Tjäderspillning 

 
 

Linnea. Foto: Stefan Bjärnborg 
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friluftsområde. En skötsel som innebär att skogen inte hyggesavverkas skulle höja 
friluftsvärdet. Bevara äldre tallar och undvik granplantering i myrområdet. Det finns flera 
stigar ner till sjön som använts av tätortsborna som bör vara attraktiva med varierande skogs- 
och myrmiljöer. 
 
Barnamossen och Spånenstranden 
Kärlväxter  Fåglar (se även Spåningslanda)  Mossor  

Skvattram   Tjäder   Långfliksmossa S 

Vass   Gulsparv  VU Västlig hakmossa S 

Kaveldun  Skogssnäppa    

  Spillkråka NT   

Spåningslanda vid Alvesta ridhus 
Området karakteriseras av lövskog och odlingsmarker. Ek förekommer rikligt vid 
Mellangården och öster om vägen till ridhuset och vid gravfältet. Ek och hassel utgör en 
betydande del av östra sluttningen. Hassellunden är omfattande och utgör en särskild typ av 
nyckelbiotop. Skogsstyrelsen har klassat området som objekt med naturvärde. Enstaka äldre 
ekar förekommer, bl.a. tre jätteekar. På ett par äldre ekar förekom blekticka som är rödlistad 
NT och sällsynt i länet. På några ekar förekom sotlav. 
 

 
 
Nordöstra slutningen ner till stranden (3f) är en lövsumpskog med ask, asp, klibbal med inslag 
av gran och ek. Här finns signalarterna bäckbräsma, springkorn, kärrfibbla och stor revmossa. 
Ett intressant fynd är kandelabersvamp (NT) på asplåga vid stranden, tegelticka och den 
sällsynta sårtickan på granrot. Vid bäckens utlopp finns en liten strandsumpskog. 
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Kandelabersvamp 

 
Betesmarkerna och ängarna (3g) runt ridhuset har värdefull flora, särskilt ängen väst om 
Mellangården och vid spårets parkering (3h). Intressanta arter är mindre bastardsvärmare och 
ängsmetallvinge som är knutna till ängsfloran, bl.a. till ängs- och åkervädd. Vid stallet häckar 
ladusvala. Norr om stallet mot väg 25 är det betesmarker med insprängda dungar. 
 
Ett bestånd med äldre lönnar (3i) finns vid 
ett torp strax norr om parkeringen vid 
vägen till badplatsen. Här förekom 
silkesslidskivling (VU) på en av lönnarna 
och kantarellmussling (S) på en låga. Vid 
parkeringen till spåret finns rikligt med 
slåttergubbe och en del slåtterfibbla (3j). 
 
Vid sjön fanns fågelarter som storlom, 
storskrake, drillsnäppa, fisktärna, gråtrut 
och gråhäger. I lövskogarna förekommer 
fåglar som större hackspett, spillkråka, 
kungsfågel, koltrast, nötväcka, stjärtmes för att nämna några. Ladusvala häckar vid ridhuset. 
 
Större delen av området är före detta jordbruksmark som växer igen, men som delvis hålls 
öppet av hästbete. Sammantaget är naturvärdet högt pga. de varierande biotoperna. 
Rekreationsvärdet är högt, många nyttjar området, 
 
Skötselinriktning: Fortsatt bete är viktigt för ängs- och hagmark. Området med slåttergubbar 
behöver ha skötsel. Hassellunden med ekar, strandskog och sumpskog i huvudsak fri 
utveckling, men gran kan tas bort. Lönnarna hålls fria genom röjning. 
 

 
Blekticka 
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Ekar 2016, omkrets (cm) Antal* Trädslag  

> 314 3 Skogsek Några grova ekar  

250-314 9 Lönn Samling grova lönnar vid ”Torpet” 

200-250 8 Ask Yngre askar i slänten mot sjön 

Σ 20 Asp En del grov asp. Asplågor, en med 
kandelabersvamp 

  Klibbal Vid stranden i sluttningen 

  Björk  

  Hassel Rikliga hasselsnår nedanför ridhuset 

  Sälg Grov sälg vid Mellangården och rikligt 
med sälg öster om stallet 

  Enar Förr mycket rikligt i backen öster om 
stallet. Dör pga. igenväxning 

* Urval av de största 
 
Spåningslanda vid Alvesta ridstall 
Kärlväxter  Fåglar  Svampar  

Grönvit nattviol  Storlom S Silkeslidskivling  VU 

Kärrfibbla  S Storskrake S Blekticka NT 

Bäckbräsma S Drillsnäppa S Kandelabersvamp NT 

Springkorn S Fisktärna S Sårticka  

Åkervädd  Knipa  Blodsopp  

Ängskallra  Sångsvan  Kantarellmussling S 

Ängsvädd  Morkulla  Tegelticka  

Skogsbräsma S Gråhäger  Blodticka S 

Gullpudra S Gråtrut VU Blödticka  

Slåttergubbe VU Skrattmås    

Slåtterfibbla VU Ladusvala    

  Större hackspett    

  Spillkråka NT   

  Kungsfågel VU   

  Stjärtmes    

      

Mossor  Insekter    
Guldlockmossa S Mindre bastardsvärmare NT   

Krushättemossa S Ängsmetallvinge NT   

Långfliksmossa S     

Stor revmossa S     
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Grönstråk 4: Promenadvägen nedanför Aringsberg - Bruntes 
Hage - Romasjön - Spånenstranden 
Nedanför Aringsberg finns äldre ädellövträd, främst ask. Bruntes hage är gammal 
odlingsmark med gamla ekar, där slåtter har bedrivits under 15 år. Igenväxande odlingsmark 
övergår sedan allt mer till barrskog via Romasjön ner till sjön Spånen. Viken här i sjön 
Spånen är viktig för fågellivet med bl.a. storlom. 
 

 

Promenadvägen nedanför Aringsberg (4a) 
I sluttningen nedanför Aringsberg längs med järnvägen finns ett flertal mycket värdefulla 
ädellövträd som kan räknas till grönstråket vid Buntes Hage. Ask är det dominerande 
trädslaget. Det förekom också alm (295 cm och 287 cm), lönn (240 cm), lind (210 och 
205 cm), sykomorlönn (214 cm) och grova ekar, bl.a. tre jätteekar. På träden växer en del 
intressanta mossor och lavar, bl.a. liten sönderfallslav (NT). 
 
Askar 2016, omkrets (cm) Antal 

> 314 0 

250-314 1 

200-250 7 

150-200 15 

Σ 23 
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Promenadvägen nedanför Aringsberg 
Trädslag  Lavar  Mossor  

Ask  VU Rostfläck  S Guldlockmossa S 

Skogsalm CR Sotlav  S   

Skogsek  Lönnlav  S   

Lönn  Gulnål  S   

Lind  S Liten sönderfallslav  NT   

      

Fåglar, svamp och insektsfauna ej inventerad 

Bruntes hage (4b) 
Lövskog och ängar präglar området. 
Området har brukats sedan lång tid 
tillbaka och fornminnen finns. Äldre 
åkrar kan skönjas. Under senare delen av 
1900-talet fungerade området som 
betesmark för hästar, därav namnet. En 
gård, Blommagård, låg i södra delen och 
en skola i norra delen. Gropar efter 
stenbrytning finns på några ställen. 
 
För ca femton år sedan påbörjade 
Naturskyddsföreningen ängsskötsel med 
lie och/eller slåtterbalk. På vårarna 
gjordes röjning och fagning. Större delen 
låg emellertid i träda under 2013-2015. 
Bränning gjordes 2015. Kommunen genomförde slåtter 2016 med häst och slåttermaskin. 
Ängarna är flera hektar stora.  
 
Tidigare, på 1980-talet, har det funnits 
slåttergubbe, jungfrulin, grönvit nattviol, 
svinrot och ängsskallra i området. Idag 
finns svinrot, ängsskallra, åkervädd, 
ängsvädd, gulmåra, stor blåklocka och 
svartkämpe. Det är av största vikt att 
slåtter bedrivs årligen om en rikare 
ängsflora skall återkomma. Insektslivet är 
rikt, med bl.a. ligusterfly (NT) som är 
knuten till ask. Tidigare fanns en rik 
fjärilsfauna, tyvärr ej dokumenterad.  
 
Lövskogen består av äldre ekar och 
lövträd som asp, klibbal, björk, sälg, brakved och hagtorn. Enstaka enar och tallar. Ett litet 
bestånd av unga askar finns i norra delen. 
 

Fällmossa på sten och sälg 

Ängsskallra 
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Största träden utgörs av två jätteekar och 17 
ekar över 200 cm omkrets. Rikligt med lavar 
på ek: gul dropplav (NT), sotlav (S), rostfläck 
(S), liten vaxlav (ovanlig). Där den gamla 
skolan låg finns idag några äldre almar som 
ännu inte drabbats av almsjukan. På almarna 
växte bl.a. signalarten lönnlav. Grov hassel 
och sälg förekommer också. Fyra 
fladdermusarter registrerades 2016.  
 
Området har högt naturvärde med tanke på de 
gamla ekarna och almarna och potential för 
rik ängsflora och fauna. Närhet till Engaholm, 

med dess artrika gamla ekar, ger också möjlighet till spridning av sällsynta lavar, svampar och 
insekter till Bruntes Hage. 
 
Skötselinriktning: Fortsatt slåtter är viktig för att få tillbaka tidigare fin ängsflora. Röjning 
runt äldre ekar och almar. Röj och håll öppet runt stigar. Många promenerar här och ofta med 
hund. I övrigt fri utveckling i lövskogen för att den skall förbli flerskiktad. 
 
Ekar 2016, omkrets (cm) Antal 

> 314 2 

250-314 12 

200-250 5 

150-200 2 

100-150 4 

Σ 25 

 
Bruntes hage 
Kärlväxter  Lavar  Mossor  

Svinrot  Gul dropplav NT Guldlockmossa S 

Ängsskallra  Rostfläck S Fällmossa  S 

Gulmåra  Sotlav  S Krusulota  S 

Ängsvädd  Liten vaxlav ovanlig   

Åkervädd  Lönnlav  S   

Stor blåklocka      

Blåsippa S     

      

Svampar  Fladdermöss  Insekter  

Lömsk flugsvamp S Större brunfladdermus  Ligusterfly NT 

Ej vidare inventerat  Dvärgpipistrell  Ett femtiotal olika arter 
noterades under en dags 
besök i juni 2016   Nordfladdermus  

  Brunlångöra  
 
 

Citronfjäril på åkervädd 
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Grönstråk 5: Odlingsmarker vid Hjortsbergaån och Skaddeån 
Åkermark i relativt fuktiga marker som är dikade. Åarna mynnar i sjön Salen. Naturvärdena 
är i första hand knutna till fågellivet. Några av åkerholmarna inom området redogörs för under 
avsnittet om Benestad/Sjögårdslund/Billagården nedan. 

 

Lyckegården och Ängagården (5) 
De öppna markerna med små lövskogdungar har ett mycket rikt fågelliv. Området ligger i ett 
viktigt flyttfågelsträck. Stora flockar av tex sädgäss rastar här (1 750 ex 2014 och 1 100 ex 
2016). Området är också viktigt för flera häckande fåglar. Under många år har det 
rapporterats från området. Här finns möjligheter att återskapa våtmarker. Marken är ej 
kommunal.  
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Lyckegården och Ängagården 
Häckande fåglar  Flyttande och förbiflygande (ett axplock!)  

Sånglärka NT Fjällabb  

Buskskvätta NT Grågås  

Storspov  Ängspiplärka NT 

Tornfalk  Fjällvråk NT 

Stare  VU Gråtrut VU 

Strandskata  Pilgrimsfalk NT 

Hussvala  VU Sädgås NT 

Tofsvipa  Tofsvipa  

  Ljungpipare  

  Trana  

  Bläsgås  

  Havsörn  

  Röd glada  

  Sångsvan  

  Stenfalk  

  Gulärla  
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Övriga områden med naturvärden 

Tingsbacken (A) 
En liten ekskog växer på Tingsbacken. Den är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen 
pga. de värdefulla gamla ekarna. Intressanta fynd 2016 var korallticka och sotlav. Här växer 
också kaprifol. 
 
Området har högt naturvärde 
 
Skötselinriktning: röjning runt ekarna. Spara yngre framtidsekar. 
 

 
 
Ekar 2016, omkrets (cm) Antal 

> 314 4 

250-314 10 

200-250 14 

150-200 39 

100-150 10 

Σ 77 
              
Svamp  Lavar  
Korallticka NT Sotlav S 
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Sumpskog vid Aringsås nära soptippen (B) 
Väster om soptippen finns en liten sumpskog med klibbal, asp, björk och sälg.  Asp och 
klibbal var vanligaste trädslagen. Flera träd var ganska grova och några med bohål. I ett av 
bohålen fann vi nötväcka. Spillkråka, rödhake, bofink noterades också. Sådana här miljöer ger 
viktiga häckningsmöjligheter. En rad sumpskogsmossor noterades. Rester av gammal 
odlingsmark omger sumpskogen med grövre sälg, tall och ek. Naturvårdsträd är den största 
eken, på 261 cm i omkrets. 
 
Området klassas som naturvärde av Skogsstyrelsen. 
 
Skötselinriktning: Fri utveckling. Gränserna för naturvärdet kan ses över, så att träd sparas så 
att kärret inte torkar ut. Ek, sälg och grov tall sparas i omgivningarna.  
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Sumpskog vid Aringsås 
Trädslag Omkrets i cm Mossor  

Klibbal 150, 156 Skuggtujamossa  

Asp 190 Stor tujamossa  

Sälg 130, 150, 178 Kransmossa  

Ek  Palmmossa  

Tall 200 Krusulota   S 

Björk  Skogsgrimmia   

 
Ekar 2016, omkrets (cm) Antal 
> 314 0 

250-314 2 

200-250 2 

150-200 3 

100-150 0 

Σ 7 

 
 

  
Sumpskog vid Aringsås 
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Simhallen och Virdavallen (C) 
Vid simhallen finns ett fuktigt skogsparti med tall och en del björk. Inga naturvärden är 
noterade. Simhallen redovisas inte på kartan. 

Området vid Virdavallen har intressant geologi, vilket tidigare visades för allmänheten med 
informationstavlor. De är nu förstörda liksom de geologiska skärningar som visades. 

Några äldre ekar vid norra läktaren på Virdavallen har skyddsvärde. I slänten norr om 
Virdavallen är ett lövskogsområde med ett flertal ekar, varav några grova. En liten kulle vid 
Odens väg/Gröna gatan har också ett antal skyddsvärda ekar (redovisas inte på kartan). 
Tallskogen på berget bakom södra läktaren är vacker men ännu inte över hundra år. 

Största eken vid Virdavallen har en omkrets på 418 cm och några ekar i slänten är nästan 
jätteträd. Område C har högt naturvärde. 

Skötselinriktning: Frihugg äldre träd i slänten (C). Spara några yngre ekar. 

 
 

Ekar 2016, omkrets (cm) Antal 

> 314 1 

250-314 4 

200-250 2 

150-200 1 

Σ 8 
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Hamrarna (D) 
Hamrarna ligger i anslutning till odlingsmarkerna nära Lyckegård. Lövskogsdungar med sex 
jättekar. Gräsytorna var mycket artfattiga. Ekarna har högt naturvärde.  
 
Skötselinriktning: Röjning runt ekarna 
 

 
 
Ekar 2016, omkrets (cm) Antal 
> 314 6 

250-314 4 

200-250 3 

150-200 1 

100-150 1 

Σ 15 

 
Hamrarna 
Kärlväxter  Lavar  

Murgröna S Sotlav S 

Åkervädd    

Humle    
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Benestad – Sjögårdslund – Billagården (E) 
Stora delar av området var våtmarksområde och delar stod under vatten före Salens sänkning. 
I Benestad finns det rikligt med ädellöv såsom ek, alm, ask och lönn. En jätteek är 385 cm i 
omkrets. Åkerholmarna vid Billagården och Sjögårdslund har äldre solbelysta ekar, aspar, 
rönnar och björkar. Stor aspticka på två äldre aspar, sotlav och slingerticka på björk, 
kaksvamp på rönn och trådticka på gran noterades 2016. Åkerholmar är en särskild biotop 
som är en viktig restbiotop i ett i övrigt rationaliserat landskap. De är en tillflyktsort för 
många av det öppna jordbrukslandskapets växt- och djurarter. De är också ett viktigt inslag i 
landskapsbilden och ger en bild av det äldre jordbrukslandskapets utseende. 
 

 
 
Ängs- och hagmarksinventeringen i Kronobergs län rankar ängarna på Sjögårdslund som 
klass 2 i en skala där 4 är lägst (Länsstyrelsen i Kronobergs län 1993). I Sjögårdslund fanns 
en värdefull ängsflora, t.ex. slåttergubbe, granspira, backsippa, jungfru Marie nycklar och 
grönvit nattviol. Den sällsynta slåttergubbemalen påträffades 2016. Ängsmarken är snabbt 
igenväxande. Tornfalk sågs 2016 häcka i en holk på lada.  
 
Området har högt naturvärde och värdet skulle avsevärt höjas om ängsfloran fick 
ändamålsenlig skötsel. 
 
Skötselinriktning: Åkerholmarna hålls relativt öppna. Röjning runt ekar och andra solitärer. 
Slåtter eller bete på ängarna. 
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Benestad - Sjögårdslund 
Kärlväxter  Svampar  

Grönvit nattviol  Scharlakansvaxskivling NT* 

Slåttergubbe  VU Lutvaxskivling NT* 

Granspira  NT Stor aspticka NT 

Svinrot  * Gamla uppgifter i Artportalen 

Backsippa  VU Trådticka NT 

Jungfru Marie nycklar S Kaksvamp ov 

Insekter  Fåglar  

Bålgeting  Tornfalk  

Slåttergubbemal  VU   

Mindre bastardsvärmare  NT   
 

 
Slåttergubbe och Jungfru Marie nycklar 
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Hembygdsparken (riksdagmannagården) och tingshuset (F) 
En del grova träd finns i Hembygdsparken, t.ex. alm (445, 220 och 220 cm i omkrets). Alm 
(CR), lönn och lind växer vid Tingshuset. På den gamla almen finns flera signalarter och en 
rödlistad svamp, almrostöra (VU). 
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Stallvägen (G) 
En liten skogsdunge med ek och lönn. Största lönnen är riktigt grov, 465 cm i omkrets.  
Området har påtagligt naturvärde med ett träd av särskilt skyddsvärde. 
Skötselinriktning: spara äldre träd och röj runt dessa. 
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Bilaga 1: En ek – ett helt ekosystem 
 
Många naturvärdesträd förekommer i slott, alléer, tätorter och hagmarker. De kan i dessa 
miljöer nå en biologiskt mogen ålder, något de inte får i det moderna skogsbruket. 
Att vårda kommunens ekar ger mycket tillbaka; estetiskt som rumsbildare och något levande i 
stadsmiljön; upplevelser genom rikt växt- och djurliv; fysiskt genom renare luft.  
 
Gamla ekar är en av de artrikaste miljöer vi har i Sverige, och även den miljö i vilken vi har 
flest rödlistade arter. Ca 1 500 arter är mer eller mindre beroende av ek (varav enbart 
skalbaggar ca 500 olika arter). Äldre ekar har hålrum, kala vedytor, mulm och håligheter som 
kan vara hemvist för fladdermöss, ekorrar, fåglar, grodor och insekter. På äldre ekars 
skrovliga bark växer en rad olika lavar och mossor. Insekter lever av bladen, i veden och i 
rötterna. Viktiga svampar är vedlevande tickor som bryter ner trädet och skapar hålrum och 
mulm. I Alvesta tätort har påträffats svavelticka, korkmussling, samt de rödlistade svamparna 
korallticka, oxtungsvamp och blekticka. 
 
Tätortens ekbestånd är imponerande med närmare 600 ekar över 100 cm i omkrets, 
varav 70 jätteekar. Träd med diameter över 80 cm är klassade som naturvårdsträd och träd 
över 1 m i diameter är jätteträd (särskilt skyddsvärda träd). Tillsammans med Engaholms ekar 
och ekar söder om Kloster har dessa mycket högt naturvärde. På Engaholm finns ungefär lika 
många jättekar men några av dem är äldre och hyser många rödlistade arter av insekter och 
lavar, något som tyder på att ekbeståndet där har lång kontinuitet, dvs har funnits i många 
trädgenerationer. Ekarna har hunnit samla på sig ovanliga, ofta svårspridda arter. En del av de 
ovanliga arterna kan sannolikt sprida sig till tätortens ekar med tiden. För att sköta tätortens 
ekbestånd och ekarnas fortlevnad föreslår jag att en trädvårdsplan upprättas. 

Det finns ofta stor brist på de ekar som ska utgöra nästa generations hålträd. Av de ekar vi 
studerat i Alvesta tätort har endast ett fåtal ekar hålrum och mulm, något som blir vanligare 
om träden når ålder över 150 år. Det stora antalet ekar i tätorten med ålder på 100 till 150 år 
ger dock en god prognos. Vid röjning är det viktigt att spara yngre ekar för kommande 
generationer.  De skall stå fritt och solbelyst för att kunna skapa en stor krona. Det gäller att 
planera i tid! 
 
Om dessutom ekarna omges av ängsmarker med buskar och blommor får vi ett mycket 
vackert landskap och hög biologisk mångfald med fjärilar, humlor och bin. Förutsättningar för 
detta finns i Bruntes hage, runt Prästgården och Kloster. 
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Stadieindelning av hålträd enligt Jansson & Antonsson (1995). Varje klass motsvarar 50–100 år och stadium 3 
representerar ett träd som är ca 100–150 år. När ett hålträd åldras ökar antalet hålöppningar, men det syns inte 
i figuren. Illustratör: Nils Forshed. (hämtat från åtgärdsprogram för läderbagge 2014-2018, Naturvårdsverket) 
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Bilaga 2: Termer och definitioner 
Ansvarsart – art som har betydande del av sin population inom 
ett begränsat område 
 
Artdiversitet – mått på variationsrikedom av arter 
 
Biologisk mångfald – mångfald inom arter, mellan arter och av 
ekosystem 
 
Biotop – område med enhetlig miljö- och 
organismsammansättning 
 
Karaktärsart – vanlig art som utmärker habitatet (artens 
livsmiljö). 
 
Mulm – rödbrunt trämjöl 
 
Naturvårdsart – art som indikerar att ett område har naturvärde 
eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald 
 
Naturvärde – positiv betydelse för biologisk mångfald 
 
Naturvärdesbedöming – bedömning av ett geografiskt områdes betydelse för biologisk 
mångfald 
 
Nyckelart – art vars förekomst på ett avgörande sätt påverkar förutsättningar för biologisk 
mångfald 
 
Nyckelbiotop – skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, 
artinnehåll, historik och fysiska miljö har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna 
 
Objekt med naturvärde – skogsområde som innehåller naturvärden men där miljön inte når 
upp till nyckelbiotop 
 
Rödlistad art – art som enligt Artdatabankens kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig 
population i Sverige utan löper risk att försvinna från landet 
 
Signalart – art som indikerar naturvärde 
 
Skyddad art – fridlyst art som omfattas av förbud enligt 4-9§ i artskyddsförordningen 
 
Särskilt skyddsvärda träd –jätteträd grövre än 1 m i diameter/ mycket gamla träd (gran, tall, 
bok och ek äldre än 200 år eller övriga trädslag äldre än 140 år) / grova hålträd (grövre än 40 
cm i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam) 
 
Typisk art – art som är lämplig indikator på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus. 

Förkortningar  
 
Rödlistade arter: 
CR- akut hotad 
EN – starkt hotad 
VU – sårbar 
NT– nära hotad 
 
sä – sällsynt 
ov – ovanlig 
 
S – signalart enligt 
Skogsstyrelsen 
 
Om inget anges i 
arttabellen avses typisk 
art eller karaktärsart 
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