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Inledning 
Alvesta kommun har erhållit LONA-bidrag för att genomföra en naturvärdesinventering i 

Moheda. Ett område på totalt ca 900 ha, varav ca 660 är skog eller öppen mark, inventerades 

under 2017 och 2018.  Inventeringen är ett led i Alvesta kommuns arbete med att öka 

kunskapen om den biologiska mångfalden och värdefulla naturområden i Alvesta kommun.  

 

 

Metodik 
 

Som kartunderlag i fält användes färgflygbilder (ortofoto) i skala 1:2 000. Detta ger tillräcklig 

upplösning för att kunna identifiera områden som kan vara biologiskt intressanta, men även 

för att kunna se områden med homogena ungskogar som har obetydliga biologiska värden. De 

senare inventerades då inte. Inte heller åkermark besöktes. Övriga delar genomströvades för 

att få en överblick av deras innehåll. I mera småskaliga eller mosaikartade områden besöktes 

alla delmiljöer. För alla delar som besöktes och där något av intresse sågs, antecknades detta 

och en områdesavgränsning gjordes. I de flesta fall rör det områden med tydlig avgränsning, 

men i vissa fall rör det områden som inte tydligt kunnat avgränsas exempelvis vissa skogar. 

Mycket små områden blir ritade större på kartan än de är i verkligheten, det kan vara ett punk-

tobjekt som en åkerholme, en kultur- eller fornlämning eller ett enstaka eller grupp av träd. 

Alla ängs- och betesmarker som finns med i Jordbruksverkets databas TUVA har besökts och 

redovisats.   

 

Redovisningen är gjord på kartor i skala 1:6 000. Av ovanstående framgår att alla områden 

som ritats in inte har stora biologiska värden, men för vart och ett av dem görs en beskrivning 

och värdebedömning 

 

Fältarbetet har utförts helt oberoende av Tobias och Ingvar. Tobias gjorde större delen av sitt 

fältarbete under sommaren 2018 och utgjorde främst en artinventering för att bedömma natur-

värdet av olika biotoper i Moheda. Ingvar gjorde sin inventering främst under hösten 2018 

och inriktades på att hitta, avgränsa och beskriva olika delobjekt. Den sena inventeringen för 

Ingvars fall har bland annat inneburit att vissa mindre vanliga kärlväxter var borta eller svåra 

att se. Detta gäller inte minst i betesmarker som, i de fall de är betade denna torra sommar, är 

extremt välbetade. En bedömning av en naturbetesmarks naturvärde kan i de flesta fall ändå 

göras med hänsyn bl.a. till typen av gräs och övrig artrikedom. Inga kompletta artlistor efter-

strävades men de arter som sågs när områdena genomströvades noterades oavsett deras van-
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lighet. Större noggrannhet ägnades åt miljöer med höga floravärden. Artuppgifterna rapporte-

rades sedan till artportalen.se. 

 

Denna rapport utgör vår gemensamma redovisning och bedömning av biologiskt värdefulla 

områden och observerade arter. I de fall trädmått anges t.ex. ”ca 50 cm” är det en skattning av 

trädets diameter i brösthöjd. 

 

I vissa fall anges att områdena har utvecklingspotential. Med detta menas att områdenas 

biologiska värden kan öka efterhand. Detta kan då bero på om vissa åtgärder görs, eller om 

vissa åtgärder inte görs och också ibland endast genom ökat tid utan åtgärder. I de flesta fall 

krävs dock både någon eller några åtgärder och tid för att utveckla områdenas naturvärden. 

Vilka åtgärder som kan behövas i det enskilda fallet föreslås för sådana områden. 

 

Bedömningar av naturvärde och skötselförslag är författarnas. Kommunen kommer att 

använda dessa bedömningar tillsammans med förslag till skötsel 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. 

Naturvärdesbedömning 

Naturvärdesbedömningen följer Svenskstandard SIS-TR 199000:2014. Denna utgår från ett 

områdes artvärde och biotopvärde.  

Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde- varje enskilt område med denna klassning bedöms 

vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global 

nivå.  

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde- varje enskilt område med denna klassning bedöms 

vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell 

nivå. Motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde- varje enskilt område av en viss naturtyp i denna 

klass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional, nationell eller global nivå. Men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala 

arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 

uprätthålls eller förbättras. Motsvarar ungefär Skogsstyrelsens objekt med naturvärde.  

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde- varje enskilt område av en viss naturtyp i denna klass 

behöver inte vara av särskild betydelse för att uprätthålla biologisk mångfald på regional, 

nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden 

bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
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Viktiga biotoper 

För varje lokal bedömdes vilka biotoper som ingick samt vilket värde som varje enskild 

biotop hade för lokalen. 

1- Höga-mycket höga naturvärden 

2- Vissa-påtagliga naturvärden 

Kort om biologiskt värdefull natur 

 

Vad är biologiskt värdefull natur? Vad är det man letar efter? Kort kan man säga att man letar 

efter biotoper eller strukturer som kan hysa ovanliga arter eller söker efter dessa direkt. Här 

kommer några exempel på detta. Gamla barrblandskogar som slutit sig efter upphört skogs-

bete och aldrig slutavverkats eller gallrats igenom utan endast plockhuggits (blädningsskog). 

Olika typer av lövsumpskogar eller skogar med ädellövträd har ofta biologiska värden. Träds-

lagsblandningen, skogens storlek, trädens ålder, eventuell skiktning och förekomsten av död 

ved av olika slag avgör det biologiska värdet liksom skogens och strukturernas kontinuitet. De 

viktigaste faktorerna för biologiskt värdefull skog är skoglig kontinuitet och förekomsten av 

olika typer av död ved och dess kontinuitet. Skogens skötsel påverkar också det biologiska 

innehållet genom att påverka viktiga parametrar som trädslagssammansättning, trädåldrar, 

skiktning och förekomsten av död ved. 

 

För betesmarker och slåtterängar är det förekomsten av slåtter- och betesgynnade växter som 

är grunden för områdenas värde både för bevarandet av dessa, men även för arter som är be-

roende av dem för födosök eller som värdväxter. Artrikedomen och vilka arter som finns är 

beroende av det historiska ursprunget och typen av hävd genom tiderna. De får inte heller 

vara gödslade, då många arter då blir utkonkurrerade av bredbladiga gräs och andra kväve-

gynnade arter. Många tidigare slåttermarker är idag i bästa fall i beteshävd. Ofta sker då be-

tessläppet så tidigt att få växtarter hinner blomma till nackdel för exempelvis insekter.  

 

För övriga öppna marker är det förekomsten av växter som är av betydelse för fjärilar, bin och 

andra insekter. Det handlar ofta om näringsfattiga sandiga eller grusiga marker som väg- och 

järnvägsslänter. Även våtmarker och stränder av sjöar och vattendrag har ofta också biolo-

giska värden.  

 

 

Tidigare inventeringar och kunskap.  

Kunskapen om Moheda´s flora och fauna innan inventeringen måste ses som mycket 

begränsad. Exempelvis fanns bara enstaka observationer av insekter, kärlväxter, svampar med 

mera tidigare på artportalen. Undantaget är fåglar där kunskapen varit betydligt bättre. 

Dessutom finns några objekt som är upptagna i databasen Tuva som beskriver värdefulla 

ängs- och betesmarker. Skogsstyrelelsen har utfört en nyckelbiotopsinventering och 

Länsstyrelsen i Kronobergslän har inventerat större vattensalamander.  
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Rödlistade arter 

En rödlistad art är en art vars överlevnad i Sverige inte anses säkerställd på sikt, beroende på 

att den är sällsynt eller minskar.  

Rödlistans olika kategorier är 

NE- Nationellt utdöd- arten är utdöd i Sverige. 

CR- Akut hotad- arten bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i Sverige. 

EN- Starkt hotad- arten bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i Sverige. 

VU- Sårbar- arten bedöms löpa hög risk att dö ut i Sverige.  

NT- Nära hotad- arten bedöms löpa risk att dö ut i Sverige. 

DD- Kunskapsbrist- arten bedöms löpa risk att dö ut i Sverige, men kunskapen är inte 

tillräckligt för att avgöra vilken kategori den ska hamna i.  

 

Signalart 

Art som indikerar miljöer med höga naturvärden. För skogsmiljöer är arterna framtagna av 

Skogsstyrelsen. 

Viktiga biotoper för den biologiska mångfalden i 

 Moheda 

Det finns några naturtyper som särskilt sticker ut när det gäller betydelsen för den biologiska 

mångfalden i Moheda och det är äldre barrskogar, rinnande vatten och dammar. Men även 

blomrika marker, pionjärmiljöer, äldre ädellövträd, öppet kulturlandskap och triviallövskogar 

är värdefulla. Strax nordöst om samhället men utanför inventeringsområdet finns även en 

värdefull bokskog med flera rödlistade arter.  

Äldre barrskog 

Främst öster om men även söder om samhället finns partier med äldre värdefulla barrskogar. 

 Både trädslaget tall och gran är viktiga med rödlistade arter knutna till sig. Intressanta arter 

 knutna till tall är den rödlistade arten motaggsvamp, men även signalarterna grovticka och 

 blomkålsvamp. Intressanta arter på gran är de rödlistade tickorna gropticka och brandticka 

 samt signalarten trådticka. Andra signalarter i barrskogarna är långflikmossa, stor revmossa, 

 vågig sidenmossa, blåmossa, sotriska och smal svampklubba. Även fågellivet är rikt med   

 spillkråka, kungsfågel och barrskogsmesar som talltita och tofsmes.  

Speciellt skogarna öster om Moheda är även viktiga rekreationsskogar med elljusspår, närhet 

 till skola, bebyggelse och har goda förutsättningar för exempelvis lek och svampplockning. 

 Skogarna bör skötas så att både naturvärden och rekreationsvärden kan utvecklas genom ett 

 försiktigt kontinuitetsskogsbruk.  
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 Äldre barrskog med mycket multnande ved öster om Moheda. Foto Tobias Ivarsson. 

 Skogarna öster om Moheda är mycket värdefulla för rekreation och aktiviteter som exempelvis 

 svampplockning. Foto Tobias Ivarsson. 

Gropticka Postia guttulata NT- nära hotad 

Ticka som lever på döda/döende granar i fuktiga äldre barrskogar. Tidigare mycket sällsynt, 

 men har ökat i länet med den ökande mängden döda granar efter stormar och 

 barkborreangrepp. Totalt ett 40 tal fynd i länet under 2000-talet, en handfull av dessa är 

 gjorda i Alvesta kommun. Arten har en sydöstlig utbredning i landet. Påträffad på två platser  

 i barrskogen öster om Moheda 2018.  

Brandticka Pycnoporellus fulgens NT- nära hotad 

Ticka som främst lever på döda granar. Men den är även noterad på andra trädslag som tall 

 och bok. Det viktigaste verkar vara att de döda träden först är angripna av klibbticka 
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 Fomitopsis pinicola. Tidigare mycket sällsynt med få fynd utanför östra mellansverige. Efter 

 2005 har den tack vare stormar och barkborrar ökat kraftigt och numera finns ungefär 

 150 noteringar på artportalen från länet. I Alvesta finns knappt 20 fynd, främst från den norra 

 delen av kommunen eller nära Åsnen. Hittad på en granhögstubbe i barrskogen öster om 

 Moheda 2018.  

 

Brandticka på granhögstubbe i barrskog öster om Moheda. Foto Tobias Ivarsson. 

Motaggsvamp Sarcodon squamosus NT- nära hotad 

En taggsvamp som bildar mykorizza med tall i äldre torr skog. Så här i kanten av sin svenska 

 utbredning är den en bra signalart för värdefulla tallskogar, den är däremot betydligt vanligare 

 norrut. Tidigare sammanblandad med fjällig taggsvamp som lever med gran på kalkrik 

 mark. Ungefär 50 fynd i främst den nordöstra delen av Kronobergs län. Endast tre lokaler i 

 Alvesta kommun. Hittad i barrskog söder om Svensgården 2017.  

 

Motaggsvampen är knuten till torr tallskog. Foto Tobias Ivarsson. 
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Spillkråka Dryocopus martius NT- nära hotad 

Sveriges största hackspett har minskat med uppskattningsvis 25 % i landet de senaste 15 åren

 vilket gör att den är rödlistad som nära hotad. Arten är beroende av mycket multnande ved i 

 skogarna där den söker föda, samt äldre träd av främst tall och asp där den hackar ut sina bon. 

 De övergivna bona används ofta av andra fåglar som knipa, skogsduva och pärluggla. 

 Spillkråkan är fortfarande ganska vanlig i trakten och ses regelbundet i Moheda, främst i 

 barrskogarna öster om samhället.  

Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum signalart 

En vacker marklevande mossa som främst förekommer i fuktiga naturliga barrskogar. Den är 

 vanligare i västra Sverige och är en medelgod signalart för värdefulla skogar i mellersta 

 Kronobergs län. Noterad på några platser i barrskogen öster om Moheda.  

Blåmossa Leucobryum glaucum signalart 

Den kuddlika blåmossan växer främst på platser med hög markfuktighet. Stora exemplar av 

 arten signalerar värdefulla orörda och stabila skogar. Noterad i barrskog söder om Moheda.  

Långfliksmossa Nowellia curvifolia signalart 

En av traktens vanligaste signalarter och växer på fuktiga barrträdslågor. På flera platser i 

 barrskogen öster om Moheda.  

Stor revmossa Bazzania trilobata signalart 

En krävande marklevande mossa som signalerar barrskogar med höga naturvärden. Noterad i 

 barrskogen söder och öster om Moheda.  

Smal svampklubbaTolypocladium ophioglossoides signalart 

En märklig svamp som lever som parasit på i marken levande hjortryfflar. Den lever i äldre, 

 naturliga skogar och signalerar därmed värdefulla miljöer. I länet finns 25 spridda fynd under 

 2000-talet. Noterad på några platser i barrskogen öster och söder om Moheda.  

Grovticka Phaeolus schweinitzii signalart 

En ticka som lever som parasit på främst äldre minst 200 åriga tallar, men ibland även med 

 gran. Ganska sällsynt i länet med drygt 30 noteringar under 2000-talet. Hittades under 

 inventeringen vid tall i barrskog SÖ om Svensgården och vid Norratorp.  

Blomkålssvamp Sparassis crispa signalart 

Blomkålsvampen är en mycket lättigenkänd svamp som lever som parasit och vednedbrytare 

 vid äldre tallar. Ungefär 140 fynd spridda i länet under 2000- talet. Från Alvesta kommun 

 finns 25 noteringar på artportalen. Arten noterades vid ett tiotal tallar i barrskogen öster om 

 Moheda, samt vid Tallvägen och i Hembygdsparken. Arten har därmed sin rikaste 

 kända förekomst i Moheda i kommunen.  
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Trådticka Climacocystis borealis  Signalart 

Ticka på död fuktig granved. Ofta många på samma träd. Ganska ovanlig i länet med ett 30-

 tal fynd under 2000- talet, av dessa är knappt 10 gjorda i Alvesta kommun. På granstubbe i 

 barrskogarna öster om Moheda.  

 

Trådticka på granstubbe i barrskogarna öster om Moheda. Foto Tobias Ivarsson. 

Sotriska Lactarius lignyotus signalart 

En riska som bildar mykorrrhiza med gran i äldre fuktiga och bördiga skogar.  Tycks vara 

 sällsynt i Småland med bara 15 fynd på artportalen under 2000- talet. Endast något enstaka 

 fynd i länet.  Noterad i barrskog söder om Moheda.  

Kungsfågel Regulus regulus VU- sårbar 

En av barrkogarnas vanligaste fåglar men som av okänd andledning miskad med 

uppskattningsvis 40 % de senaste 10 åren varför den är upptagen på rödlistan. Troligen 

ganska vanlig i barrskogarna i Moheda, dock realtivt få rapporterade fynd.  

 

Dammar 

Det finns så många dammar i Moheda att det blir en av samhällets viktigare och värdefullare 

 naturtyper. En stor population av större vattensalamander förekommer och fynd gjordes av 

 sällsynta flicksländor som mindre kustflickslända och mindre smaragdflickslända. Dessa 

 observationer ska endast ses som en indikation av vad som kan förekomma och sannolikt 

 finns många fler intressanta arter. Omgivningarna till befinliga dammar bör skötas så att de 

 förblir öppna och solbelysta, fisk och kräftor bör inte planteras in, sedan är det viktigt att 

 döda liggande träd finns i närheten av dammarna för den större vattensalamanderns skull. 

 Dessutom är nyskapande av dammar positivt och kan förstärka biotopen ytterligare.  
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 Damm NNV Nybygget är en av flera värdefulla småvatten i Moheda. Foto Tobias Ivarsson. 

Större vattensalamander Triturus cristatus  

Den ovanligaste av landets två olika salamanderarter. Arten kräver mindre främst 

 fisklösa permanenta småvatten för sin reproduktion. Dessutom lever den en stor del av 

 sitt liv på land. Så den är även beroende av dammens omgivningar. Skogsområden i 

 närheten av dammar bör säkras och skötas på ett för arten optimalt sätt genom att t.ex. 

 minimera gallring och avverkning, låta andelen löv öka, samt öka markytförstoringen 

 genom att tillföra block eller död ved. I länet är den spridd och noterad från ett 50-tal lokaler.  

Under länsstyrelsens inventering 2006 påträffades arten med 10 adulta hanar i lekdräkt i 

 dammen söder om Moheda vårdcentral och 20 adulta hanar i lekdräkt i damm vid Vegby 1:4. 

 Men den förekommer sannolikt även i fler av de dammar som finns i Moheda. 

 Populationsstorlekarna i dammarna i Moheda är stora jämfört med andra platser i länet. 

 Så förekomsterna i Moheda är särskilt värdefulla.  

Mindre smaragdflickslända Lestes virens sällsynt 

 

En sällsynt flickslända som förekommer i varma småvatten, har troligtvis gynnats av de 

senaste årens klimatförändringar och har därmed ökat sin utbredning. Endast påträffad på ett 

10-tal lokaler i länet efter första fyndet för drygt 10 år sedan. Ett tiotal individer i norra 

dammen vid Nyekvarn 2018.   

 



 11 

Mindre kustflickslända Ischnura pumilio sällsynt 

 

En av Smålands sällsyntaste trollsländor och är endast funnen på 8 lokaler. I länet är den 

tidigare bara känd från Biparadiset i Växjö. Den påträffas främst i små varma dammar och har 

ökat i Sverige i och med de senaste årens klimatförändringar. Tre nykläckta vid damm 300 m 

NNV Nybygget 2018.  

 

 
Nykläckt hona av mindre kustflickslända i damm NNV Nybygget 2018. Foto Tobias Ivarsson. 

 

Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum  

En mindre vanlig trollslända i länet som förekommer i stillastående ofta tillfälliga eller små 

vattensamlingar. Verkar vara ganska vanlig och påträffad på flera platser i Moheda 2018.  

Rinnande vatten 

Mohedaån rinner genom Moheda från norr till söder. Ån sätter verkligen sin prägel på 

 samhället och gör rinnande vatten till den kanske värdefullaste naturtypen i Moheda. Flera 

 sällsynta och krävande växter och djur förekommer bland annat en av länets få aktuella 

 lokaler med den starkt hotade krypflokan. Dessutom förekommer smålands landskapsdjur 

 utter samt forsärla, hårklomossa och stenfickmossa. Trollsländor som blå- och blåbandad 

 jungfruslända och flodflickslända förekommer. Intressanta strand- och vattenväxter är bland 

 annat missne, stor igelknopp, hårslinga, klolånke, kransmynta, bäckbräsma, ängsruta och 

 rostnate. Till strand- och vattenväxterna finns insekter knutna och bland annat påträffades 

 purpurkantad rörbock som lever på igelknoppar. Det är viktigt att ån får rinna så ostört som 

 möjligt genom samhället. Även kantzonerna är viktiga, låt träd utveckas fritt och klipp inte 

 ner strandvegetationen. 
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 Mohedaån V om Svensgården, parti med mycket strandväxter. Foto Tobias Ivarsson. 

Krypfloka Helosciadium inundatum EN - starkt hotad 

 

En liten strandväxt som främst förekommer i sydvästra Sverige. Arten växer mest vid mindre 

vattensamlingar, men även vid stränder till sjöar eller vattendrag. Gärna på sandigt-lerigt 

underlag som tidvis torrläggs. Dess konkurranssvaghet gör att den gynnas av störning i form 

av bete och dylikt. Vilket även gjort att den minskat och är upptagen på rödlistan som starkt 

hotad.  

I länet är krypflokan en av de sällsyntaste kärlväxterna. Totalt är den påträffad på en handfull 

lokaler i länet, senast 2011 vid Nottebäck i Uppvidinge. Den var tidigare känd från Moheda 

genom fynd vid Mohedaån 1989.  Försök att återfinna arten gjordes under inventeringen och 

på stranden till Mohedaån väster om Svensgården påträffades arten på två platser 2018. Det 

ena med 4 plantor och det andra längs en ungefär 10 m lång åstrand där växten täckte en yta 

på ungefär 10 dm
2
.  
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Växtplats för den starkt hotade krypflokan, på åstränder som oftast ligger under vattenytan men som ibland 

torrläggs. Foto Tobias Ivarsson. 

Utter Lutra lutra NT- nära hotad 

Uttern är Smålands landskapsdjur och har efter att den minskat mycket kraftig på grund av 

 miljögifter under 50- 60 talet ökat och finns nu spridd längs vattendrag och sjöar i länet. 
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 Fyndet i Moheda är glädjande då de närmaste fynden under 2000-talet är från Lekaryd och 

 Mäxarp. För att gynna arten är det viktigt med orörda stränder med skyddande vegetation, 

 buskar och träd längs ån. Spillning noterades under bron i Mohedaån söder om Kyrkan under 

 2018.  

Stenfickmossa Fissidens pusillus sällsynt 

 

En mindre vanlig liten mossa som lever på stenar i rinnande vatten som periodvis är under 

vatten. Endast ett tidigare fynd i länet. På sten vid Mohedaån väster om Svensgården 2018.   

Hårklomossa Dichelyma capillaceum NT- nära hotad 

En mossa som växer på tidvis översvämmade stenar eller träd- och buskbaser vid sjöar eller 

vattendrag. Arten gynnas av stora vattenståndsvariationer. Sverige har ett Europeiskt ansvar 

för arten då vi har ungefär 90 % av förekomsterna, i Sverige finns en stor del av fynden i 

Kronobergs län. Så det är en av länets få ansvarsarter. Arten var inte tidigare känd från 

Mohedaån, närmsta lokaler finns söder om Lekaryd och vid sjön Stråken. Arten är känslig för 

minskade vattenståndsvariationer i sjöar och vattendrag. På sten vid Mohedaån väster om 

Svensgården 2018.   

 

Hårklomossan är en av länets ansvarsarter och hittades för första gången vid Mohedaån under 

 inventeringen. Foto Tobias Ivarsson. 

Purpurkantad rörbock Donacia marginata  

 

En vacker metallglänsande skalbagge som lever på igelknoppar vid sjöar och vattendrag. 

Endast tre fynd tidigare från länet men arten är säkert förbisedd. Påträffad vid Mohedaån norr 

om kyrkan 2018.  
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Forsärla Motacilla cinerea  

 

En ärla som i Sverige främst häckar vid rinnande vatten. Har ökat mycket under senare år och 

finns nu spritt i länet. Häckar med något eller några par längs ån i samhället, först noterad 

2007.  

 

 
Forsärlan förekommer längs Mohedaån. Foto Tobias Ivarsson. 

 

Pionjärmiljöer 
 
Pionjärmiljöer är nyligen störda markområden, gärna torra sandiga. De har ofta förekomst av 

intressanta och sällsynta insekter och växter. Inte så mycket finns av denna miljö i Moheda, 

men torra sandiga marker finns vid Östanåkra travbana där bland annat den sällsynta bärfisen 

mörkstreckad spetsnäsa påträffades.  Även rena industriområden kan vara intressanta och vid 

ATA´s sågverk sjunger ibland den rödlistade fågeln svart rödstjärt. För att gynna arter knutna 

till denna miljö är det viktigt att inte använda ogräsbekämpningsmedel. Hårdläggning av ytor 

bör också undvikas, vilket också underlättar dagvattenhanteringen.  

 

Mörkstreckad spetsnäsa Aelia klugii sällsynt 

 

En sällsynt bärfis på torra marker, har dock ökat och spridit sig i landet under senare år. 

Troligen på grund av klimatförändringarna. Endast tre fynd i länet, det första för Småland 

gjordes vid travbanan i Öjaby Växjö för tio år sedan! Funnen vid Östanåkra travbana i 

Moheda 2018.  

 

Lestica subterranea  (rovstekel) 

 

En mindre vanlig rovstekel som lever på torra sandiga marker, där den fångar småfjärilar till 

sina larver. Den anses ha miskat i landet och var tidigare rödlistad, vilket den är i några länder 

i Mellaneuropa.  Påträffad vid Östanåkra travbana 2018.  

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros  NT- nära hotad 

Arten är i Sverige nästan helt knuten till industriområden, vilka till viss del liknar de 

 bergsmiljöer som är artens naturliga miljö. I länet är fågeln sällsynt och påträffas främst i de 

 större städerna. Sjungande fågel under häckningstid på ATA´s sågverk 2011, 2013 och 2017.  
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Blomrika marker 

Med blomrika marker menas bland annat ängar och hagar, men även vägkanter och andra 

 öppna marker med mycket blommor. I Moheda finns främst blomrika marker i utkanten av 

 samhället. Främst i hagmarker, men även vissa vägkanter är värdefulla. Rödlistade arter 

 funna i miljön är mindre bastardsvärmare, sommarfibbla och slåttergubbe. Vid 

 Kronobergshed söder om samhället, finns förekomst av fler rödlistade arter som storfibblebi 

 och slåttergubbemal.  

Sommarfibbla Leontodon hispidus NT - nära hotad 

En karaktärsart för ogödslade slåtterängar, men har minskat kraftigt i och med 

 slåtterängarnas försvinnande. Kan även påträffas vid vägkanter, betesmarker med 

 mera. I länet är den fortfarande spridd och ganska vanlig. I Moheda påträffades över 700 

 plantor på blomrik mark söder om Marknadsvägen.  

Slåttergubbe Arnica montana  VU- sårbar 

En typisk art för de magraste och värdefullaste ängarna och betesmarkerna. Har minskat 

mycket under senare tid, vilket gör att den är med på rödlistan. I Moheda hittades den under 

inventeringen söder om Norratorp och på vägkant vid Högåsvägen. Den till växten knutna 

slåttergubbemalen hittades inte under inventeringen, men förekommer på Kronobergshed 

söder om Moheda. 

 

Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae NT- nära hotad 

Dagflygande fjäril som är knuten till blomrika marker med extensiv hävd. Larverna lever på 

ärtväxter, bland annat kråkvicker. Den vanligaste bastardsvärmaren i trakten med spridda fynd 

i länet. Påträffades med fem individer vid Eketorp NV Moheda 2018.  

Gamla ädellövträd 

Äldre ädellövträd är en av våra artrikaste och mest värdefulla miljöer. Det finns dock inte så 

 mycket av biotopen i Moheda jämfört med exempelvis Växjö, Alvesta eller Vislanda. Träden 

 står oftast i utkanten av samhället i de öppna kulturlandskapen vid exempelvis Ryd eller 

 Eketorpet. Några ganska vanliga signalarter som sotlav, rostfläck och lönnlav är påträffade. 

Skogsalm Ulmus glabra  CR- akut hotad 

 

Ett ganska vanligt ädellövträd som hotas av almsjukan. Viktigt att kvarvarande träd får vara 

kvar och även att plantera nytt. Många av insekterna och svamparna som lever på trädslaget 

har det också svårt.  

 

Ask Fraxinus excelsior  EN- starkt hotad 

 

Ett ädellövträd som är hotat av askskottsjukan. Vissa träd överlever dock angrepp. Trots 

angrepp är det viktigt att nya träd etableras och att överlevare får stå kvar. Liksom för 

skogsalmen har exempelvis insekter och lavar knutna till askar det svårt.  
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Sotlav Cyphelium inquinans signalart 

 

En ganska vanlig signalart på främst gamla ekar. Men kan även påträffas på bar ved och 

riktigt gamla träd av andra trädslag.  

Rostfläck Arthonia vinosa signalart 

Signalart på äldre ekar.  

Lönnlav Bacidia rubella signalart 

En lav som växer på äldre gärna hamlade ädellövträd främst skogslönn.  

 

Triviallövskog 

 
Lövskogsområden med asp, al och björk finns spridda i samhället, vilket ger möjlighet för den 

rödlistade mindre hackspetten att överleva.  

 

Mindre hackspett Dendrocopos minor NT- nära hotad 

 

Mindre hackspett, som är beroende av stora lövskogsområden med mycket död ved, ses 

regelbundet i Moheda, även häckningar är konstaterade. Arten är spridd i länet, men är 

vanligast i strandskogar till större sjöar. Att spara lövträd som björk, al och asp vid 

skogsbruksåtgärder är viktigt för att arten ska överleva i framtiden. Även strandskogarna vid 

Mohedaån är sannolikt viktiga för arten.  

 

 

Öppet kulturlandskap 

 
I utkanten av samhället speciellt mot Ryd- Boatorp finns värdefulla kulturlandskap där flera 

minskande och numera rödlistade fåglar som bivråk, gröngöling, stare, sånglärka, gulsparv 

och buskskvätta regelbundet observeras. Öster om Norratorp finns ett värdefullt landskap med 

flera biologiskt viktiga områden. Även det öppna landskapet kring Vegby med brukad åker 

och betade marker har betydelse. Det är viktigt att dessa öppna landskap även får bestå i 

framtiden.  
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Öppna betesmarker öster om Nyekvarn. Foto Tobias Ivarsson. 

 

Bivråk Pernis apivorus NT- nära hotad 

 

Rovfågel som främst lever på getingar och humlor. Är beroende av ett varierat landskap med 

både skogsområden för häckning och öppna marker för födosök.  Under häckningstid bland 

annat noterad i Boatorp-Ryd.  

 

Gröngöling Picus viridis NT- nära hotad 

 

De öppna lövskogarnas egen hackspett. Ses regelbundet, främst i Ryd- Boatorpsområdet där 

även häckning konstaterats. Men även påträffad i odlingslandskapet norr och söder om 

samhället.  

 

Gröngölingen är en av de ganska vanliga fåglarna som är knuten till ett öppet varierat kulturlandskap och 

som har minskat så mycket att de numera är upptagna på rödlistan. Foto Tobias  Ivarsson. 
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Sånglärka Alauda arvensis NT- nära hotad 

Påträffas oftast i öppna jordbruksbygder och är mindre vanlig i länet förutom i slättbygder. 

 Revirhävdande fåglar ses regelbundet i Ryd-Boatorpområdet.  

Buskskvätta Saxicola rubetra NT- nära hotad 

En ganska vanlig liten flyttfågel som häckar dels på myrar och dels i fuktiga buskrika 

 marker i odlingslandskapet. Häckning är konstaterad vid reningsverket.  

Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT- nära hotad 

En fågel som är beroende av två skilda miljöer, dels täta barrskogar där den häckar och 

 dels hasselbuskar där den samlar hasselnötter. Spridd men sparsam förekomst i länet. 

 Födosöker efter hasselnötter i hasselbuskar regelbundet på sensommaren- hösten vid Ryd-

 Boatorp.   

Stare Sturnus vulgaris VU- sårbar 

 

Tidigare ett karaktäristiskt inslag både i stadsmiljö och på landsbygden, men har minskat 

mycket under senare tid.  

Gulsparv Emberiza citrinella VU- sårbar 

Fortfarande ganska vanlig men har liksom många av jordbrukets fåglar minskat i antal.  

Bokskog 

Vid Musteryd nordöst om Moheda, precis utanför inventeringsområdet finns en mycket 

 värdefull bokskog med rödlistade arter som rosa lundlav, bokvårtlav, koralltaggsvamp, 

 lunglav, bokfjädermossa, kortskaftad parasitspik och bokkantlav. Skogen ligger strax utanför 

 det inventerade området, men visar att bokskogar kan vara värdefulla i trakten. Även om det 

 inte finns så mycket bokskogar idag i Moheda, kan det bildas i framtiden om boken gynnas.  

 

Rosa lundlav en av flera rödlistade arter som förekommer i bokskogen i Musteryd. Foto Tobias Ivarsson. 
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Lokaler 

 
Nedan redovisas områdesvis de områden som har biologiska värden eller platser där det gjorts 

noteringar. 

 

1. 

Smal trädbård längs med Mohedaåns västra strand som lämnats kvar vid avverkning intill. 

Gamla grova alar (ca 40 cm) på flerstammiga socklar. Ibland luftrötter. Även en del grova 

gamla tallar (ca 40 cm) och björk. Enstaka grova granar. Ungefär 100-åriga träd. Visst inslag 

av död ved. Fnösketicka och alticka sågs. Påtagliga naturvärden men ett litet område.  

 

Öster om ån ett litet område med medelålders blandskog. För övrigt ungt lövuppslag med 

björk, viden och pors. Sumpskog. Utvecklingspotential. 

 

Mellan ån och vägen ned till åkrarna finns ett litet område med gamla tallar och björkar på 

grusig tidigare betad mark med massförekomst av en skogsfibbla och inslag av bl.a. gråfibbla. 

Kan efterhand utveckla värdefull död ved om träden inte avverkas. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Rinnande vatten 2, Trivialövskog 2.  

 
Flerstammig alsockel vid Mohedaån (område 1). Foto Ingvar Nilsson 

 

2. 

Ung lövsumpskog med björk och al. Skogssäv noterades. Utvecklingspotential. Bör lämnas 

utan åtgärder för att utveckla död ved och grövre träd. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallövskog 2. 
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3. 

Naturbetesmark kring fd torp (Rålösa). En anlagd damm och utfyllnadsmark norr om torplä-

get ingår i betet. Välbetat av nöt (ungdjur). Relativt trivial flora i vissa delar med mycket 

bredbladiga gräs. Följande noterades: gråfibbla, betesdaggkåpa, ängssyra, smultron, bockrot, 

stagg, röllika, gökärt, blåsuga, svartkämpar, pillerstarr, fårsvingel, liten blåklocka samt syren, 

kärleksört och snöbär vid torpgrunden. Körsbär, skogsalm och apel finns inom området. 

Större delen har sannolikt varit åker när torpet var aktivt. I dammen finns växter som krans-

mynta och strandklo, dessutom noterades trollsländor som blågrön mosaiktrollslända och gul-

fläckad ängstrollslända. Påtagligt naturvärde genom sin flora och goda hävd. Söder om områ-

det betas även ett större område som varit åker betydligt senare och med trivial flora. Finns i 

TUVA. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2, Dammar 2,  

 

Betesmark vid Rålösa. Foto Tobias Ivarsson. 

 

4. 

Öppet kärr med fast botten som nästan helt är bevuxen med kärlväxter. Nu nästan helt utan 

vatten. Tidigare hålldamm till den gamla kvarnen. Följande arter noterades: dominerande var 

flaskstarr och trådstarr i fläckvisa kloner. Inslag av svärdslilja, kärrsilja, säv, frossört, kråk-

klöver, sjöfräken, topplösa och sprängört. Observera att den senare är giftig för betesdjur och 

kan finnas på andra ställen längs med vattendraget. Kärret är omgivet av en bård av mest 

yngre lövträd. Påtagliga naturvärden knutna till växterna och stor utvecklingspotential av 

trädbården kring kärret. Avsaknad av skogliga åtgärder bör skapa grova träd, flerstammiga 

socklar av al och död ved. Även nedströms ned till sågverket finns öppna kärr med lövbård 

och även kring ån med bl.a. alar och delvis stora naturvärden knutna till äldre träd i stranden. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Damm 2.  
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Den gamla hålldammen till kvarnen är idag ett öppet kärr (område 4). Foto Ingvar Nilsson.  

 

 

5. 

Gammal delvis luckig grandominerad skog med inslag av grövre aspar och en. Vissa natur-

värden knutna till äldre asp och närhet till betesmark. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Äldre barrskog 2, Triviallöv 2.  

 

6. 

Litet område med gammal blandskog. Grova aspar (ca 50 cm) och björkar (ca 50 cm) fanns 

här. Även en del äldre gran och tall. Viss förekomst av död ved. Gnag av bredhalsad varvs-

fluga noterades. Vissa naturvärden knutna till äldre lövträd och god utvecklingspotential. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2.  

 

7. 

Litet område norr om sågverket med gammal jord- och stentipp. Igenväxt med medelålders 

blandskog bl.a. sälg och al. Vid ån en äldre trädrad. Något död ved. Grenigt kungsljus och 

renfana på öppen ruderatmark intill sågverksområdet. Vissa naturvärden knutna till äldre löv-

träd och stor utvecklingspotential. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2.  
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8. 

Alsumpskog med mest yngre alar. Mycket stående döda alar (alsjuka?). 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 

 

9. 

Större område med gammal barrblandskog. På höglänta delar dominerar tall och på fuktigare 

gran. Gammal tall (ca 100 år, ca 50 cm) med inväxande gran i olika ålder på vissa ställen. 

Blädningsskog där enstaka stora döda träd avverkats. Självföryngring och delvis luckigt. Del-

vis flerskiktat. Litet inslag av löv och mest som yngre björk i luckor och fuktsvackor. Inslaget 

av död ved är litet vilket är typiskt för äldre ”bondeskog”.  Signalarter som grovticka, mot-

aggsvamp NT och blomkålssvamp noterades. Höga naturvärden knutna till äldre tall, skikt-

ning och områdets storlek. Vägkanterna i väster har bra mikroklimat och ett rikt insektsliv. 

För att bevara och utveckla området naturvärden bör ett försiktigt blädningsbruk fortsätta, 

med gynnande av gammal tall, ökat lövinslag och ökad mängd död ved. 

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Äldre barrskog 1 

 
Äldre barrblandskogar börjar numera bli ett ovanligt inslag i landskapet. Foto Tobias Ivarsson.  
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Gammal barrblandskog sydöst om Svensgården (område 9). En blomkålssvamp syns nere till vänster.  

Foto Tobias Ivarsson.  

 

10. 

En gammal grov björk (ca 50 cm) just norr Markvägen nära stigen söderut. Med sprängticka. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 

 

11. 

Naturbetesmark med delvis obetad återväxt. I denna del noterades bockrot, liten blåklocka, 

gråfibbla, vårbrodd, ärenpris, blodrot, röllika, svartkämpar, gökärt, betad ljung, ängssyra, röd-

ven/brunven, fyrkantig johannesört, kråkvicker, åkervädd, flockfibbla, rödsvingel, fårsvingel, 

gulmåra, stenmåra, smultron, gullris, skogsklöver, svinrot och hagtorn. Även insektslivet är 

rikt med arter som vitfläckig guldvinge, mindre guldvinge och brunfläckig pärlemorfjäril. 

Området är en del av en större betesmark men den övriga delen bedömdes ha en mera trivial 

flora. Troligen fårbetat. Påtagliga naturvärden genom sin artrika flora. Finns i TUVA. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2 
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Betesmark vid Nyekvarn. Foto Tobias Ivarsson.  

 

12. 

Litet område med tre aspar (ca 30 cm). En av dem hade flera bohål. I ett av dem bodde bålge-

tingar. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 

 

13. 

Gravröse på höjden söder om Smäcken. Omgivet av medelålders planterad och svagt gallrad 

granskog och hygge. Viss självgallring av undertryckta granar. Något död ved i skogen. För 

att skapa naturvärden kring denna fornlämning bör granen omkring avverkas och enstaka träd 

av ek, björk, rönn och/eller sälg gynnas.  

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde 
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Gravröse i granskog söder om torpet Smäcken (område 13). Foto Ingvar Nilsson. 

 

14. 

Del av gammal hägnad just där berget sluttar brantare mot väster. Utgör kanske gränsen mel-

lan inägo- och utmark till Bergslund. Berg i dagen och tunna jordskikt med ljung samt ett 

gravröse intill. Vacker utsiktsplats genom ungskogen nedanför. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde 
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Utsikten över del av Moheda från Klintaberget (område 14). Foto: Ingvar Nilsson 

 

15. 

Några grova aspar (ca 40 cm). 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 

 

16. 

Gles blandskog i ett för övrigt barrdominerat område med gallrade skogar. Många gamla 

grova björkar (ca 50 cm) och även en del asp (ca 30 cm), ek (ca 20 cm) och sälg (ca 40 cm). 

En del yngre gran (ca 15 cm) växer in i området. Grov gran har gallrats bort. Uppslag av rönn, 

björk, brakved, ek och den invasiva druvfläder noterades. Fältskiktet domineras av kruståtel 

och skogsarter, men knägräs och en fibbla noterades. Odlingsrösen fanns. I norr angränsar 

skog med ung björk där örnbräken dominerar i fältskiktet. Vissa naturvärden genom grov 

björk och sälg, samt stor utvecklingspotential. Behåll hagmarkskaraktären genom återkom-

mande gallringar av gran och utglesning av yngre löv. Skapa fler gamla grova träd av före-

kommande arter och död ved. Röj bort druvfläder. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 
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17. 

Gammal granskog vid vandringsleden med många tydliga fossila odlingsrösen. Pedagogiskt 

värdefull genom de tydliga odlingsrösena. Kommunägd mark. Den gamla skogen bör kunna 

vara kvar ytterligare några decennier utan åtgärder. En informationsskylt bör sättas upp med 

information om odlingsrösenas utbredning i trakten och på denna plats.  

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Äldre barrskog 2 

 

18. 

Gammal tallskog med mycket stenblock. Värdefull närmiljö för bostäder och skola. Intres-

santa arter som blomkålsvamp och tallört förekommer. Mindre hackspett hördes vid ett besök. 

Kommunägd mark. I tätare delar kan viss utglesning bland yngre träd ske för att gynna kron-

utvecklingen på äldre träd. Röj fram ett glest förband bland det självsådda uppslaget. Blanda 

tall, björk och ek i detta förband.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2 

 

 
Gammal blockrik tallskog vid skola och bostäder (område 18). Foto Ingvar Nilsson.  

 

19. 

Ruderatområde som i huvudsak är bevuxet med yngre al och sälg. En del grövre aspar (ca 50 

cm) och flerstammig sälg (ca 100 cm) finns liksom enstaka grövre alar. Inslag av björk, jols-

ter, gran och tall. Delvis fuktig mark med diken. Relativt mycket död ved, men mest yngre. 

Påtagliga naturvärden knutna till äldre träd och stor utvecklingspotential. Norra delen kom-

munägd. Lämna utan åtgärd för fortsatt utveckling av grova träd och död ved. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Triviallöv 2 
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20. 

Torpläge med husgrund och omgivning. Kvarstående Spirea sp och snöbär i stort område 

kring grunden. Kulturhistoriskt värde. Skogslönn och rester av ängsflora som exempelvis 

sommarfibbla NT, blåsuga och gökärt. Rik svampflora med bland annat taggticka och gryn-

vaxskivling. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde Triviallöv 2, Gamla ädellövträd 2, Blomrika 

marker 2  

 

21. 

Litet område i den gallrade blandskogen nära torpet med väddklint och stor blåklocka. Även 

ärenpris, ask och olvon noterades. En florarest från tidigare markanvändning vid torpet (slåt-

teräng?). Kommunägd mark. Den utförda gallringen positiv för fält- och buskskiktets arter 

genom ökat ljusinsläpp. Det kvarlämnade riset är dock negativt och bör helst tas bort. Denna 

nivå på ljusinsläpp bör bibehållas genom framtida åtgärder då även avverkningsrester bör tas 

bort. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde Triviallöv 2, Gamla ädellövträd 2, Blomrika 

marker 2. 

 

22. 

Litet område i anslutning till markväg med mycket ängsvädd. En florarest från tidigare mar-

kanvändning. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Blomrika marker 2 

 

 

23. 

Betesmark på gammal åkermark. I norra kanten är marken starkt utmagrad. Där växte stagg 

och gråfibbla. Välbetat av nöt. I nordligaste kanten gammal gran. Vissa naturvärden knutna 

till den magra betesmarken. Viss utvecklingspotential. Fortsatt nötbete är positivt, gärna med 

sent betessläpp. Även bra om de gamla granarna i norra delen får vara kvar och efterhand 

bilda död ved. Detta är särskilt värdefullt genom närheten till område 24. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Blomrika marker 2 

 

24. 

Liten skogsdunge med gammal gran. Många lågor med klibbticka. Flera ovanliga tickor note-

rades på gran bland annat brandticka NT, gropticka NT och pulverticka. Troligen vindfällen 

efter stormen Gudrun 2005 eller Per 2007. Höga naturvärden knutna till den gamla rötade 

veden och gamla granar. Bör lämnas orört. 

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Äldre barrskog 1 

 

25. 

Lövsumpskog kring bäck i delvis ravin. Vid besöket saknades vattenföring. Bevuxet med hu-

vudsakligen björk (ca 30 cm) men enstaka grövre alar på enstammiga fina socklar med mos-

sor finns. Inslag av asp, rönn, hägg, ask och något inväxande gran i vissa delar. Även olvon, 

sälg och gråvide sågs. Förekomst av den invasiva druvflädern. Mera yngre asp i övre delen, 

delvis gallrad, med inslag av hassel och körsbär. Högörtvegetation med högväxta ormbunkar 
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och hultbräken, hallon, svarta vinbär, älgört, nässlor, tuvtåtel samt harsyra. Många stående 

döda alar samt enstaka äldre och yngre lågor. Alticka noterades. Träden utgör sannolikt den 

första slutna skogen i området. En gammal stenbro och kvarnläge med stenmur som avgränsar 

tidigare hålldamm till denna finns i området och utgör ett kulturhistorisk värdefullt inslag. 

Områdets naturvärden är knutna till de äldre träden i området och död ved. Södra delen (övre 

delen, dvs uppströms) är kommunägd mark. Bevara artrikedomen bland träd och buskar. Röj 

inte ned hassel och andra bärande arter. Gynna utvecklingen av grova träd av olika arter och 

död ved. Bekämpa druvfläder.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Triviallöv 2 

 

 

 
Lövsumpskog i bäckravin (område 25). Foto Ingvar Nilsson. 

 

26. 

Igenväxande gammal betesmark på huvudsakligen gammal åkermark med ung björk och asp. 

Luckigt. Ett fåtal betesgynnade arter. Vissa naturvärden knutna till öppenhet med örter och 

ung asp. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Blomrika marker 2 
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27. 

Bred gammal stenmur/stentipp längs med åkerkanten. En del senvuxna ekar och annat löv. 

Något död ved. Kulturhistoriskt värdefull lämning samt påtagliga biologiska värden knutna 

till senvuxna träd och död ved. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde Gamla ädellövträd 2 

 

 

 
Bred gammal stenmur mellan åker och tidigare betesmark (område 27). Foto Ingvar Nilssson.  

 

28. 

Ett litet område, en stentipp, bevuxen med ett par mycket grova hasselbuketter och senvuxen 

ek. Hassel upp till ca 30 cm sågs. Gammal avfallstipp. Naturvärden knutna till den grova has-

seln och senvuxen ek. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Gamla ädellövträd 2 

 

29. 

En gammal fägata från gården i öster. Stenmuren runt åkern i söder bildar ena sidan. Kulturhi-

storiskt värdefull lämning med hassel och yngre lövträd i närheten. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde 
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30. 

Igenväxande betesmark med gamla äppelträd, men domineras av aspsly. Ett fåtal betesgyn-

nade arter som gökärt, humleblomster och smultron kvar. Vissa naturvärden knutna till äldre 

äppelträd och asp. Finns i TUVA. Kommunägd mark. Vid framtida röjning gynna utveckling-

en av grova träd av asp. Gynna ek, apel och hassel där de finns. Låt det öppna området i öster 

förbli öppet med en örtflora, om möjligt genom årlig avslagning och borttagning av materi-

alet. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Blomrika marker 2, Triviallöv 2 

31. 

Lövsumpskog dominerad av viden som sälg, jolster och gråvide med inslag av rönn, björk, 

asp, hägg och gran. Fältskikt av bl.a. älgört, nejlikrot, blåtåtel och grenrör. En hel del död ved 

i området. Vid åkerkanten förekommer grov sälg. Påtagliga naturvärden knutna till död ved 

och grova träd. Kommunägd mark. Lämnas utan åtgärd. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Triviallöv 2 

 

32. 

Litet område kring en smal terrassåker med stenmurar/stentippar med senvuxen ek varav ett 

par med mulm. Ekarna är gamla men inte så grova (ca 30 – 50 cm). Även en del grov hassel 

(ca 15 cm) finns samt rotskott av klen asp i åkerkanten. Kulturhistoriskt intressant område 

med biologiska värden i form av senvuxen ek, mulmträd och ung asp. Kommunägd mark.  

Lämnas utan åtgärd. Gran bör inte tillåtas etablera sig. Gamla stängselrester bör tas bort. På 

åkermarken i söder kan utglesning ske bland aspen för att få upp nya rotskott av asp. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Gamla ädellövträd 2 

33. 

Naturbetesmark på stenbunden sluttande mark. Ett område ned mot järnvägen hedartat med 

mycket ljung. Återväxt efter fårbete vid besöket. Enstaka gamla björkar. Många arter gemen-

samma med område 35 men här noterades dessutom gulmåra, hirsstarr, bergssyra, smör-

blomma, nysört, stagg och brudbröd. De senare blommade än en gång detta år vid besöket 20 

september. Bland insekter noterades bland annat svingelgräsfjäril och kamgräsfjäril. Även 

fågellivet är rikt med bl.a. stenskvätta och gröngöling. 

Högt naturvärde genom sin artrikedom, storlek och goda hävd (trots fårbete). De magra mar-

kerna ger troligtvis förutsättning för sällsynta ängssvampar. Finns i TUVA. Söder om betes-

marken finns en liten damm.  

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Blomrika marker 1 
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Hedartad betesmark norr om Västregården. Foto Tobias Ivarsson.  

 

 

 
Blommande brudbröd norr Västregården Ryd 20 sept 2018. Foto Ingvar Nilsson.  
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34. 

Ekhage betad med får. De flesta ekar var medelålders (ca 40 – 60 cm), men även en del äldre 

och grövre fanns (ca 100 cm). Påtagligt naturvärde genom betesdrift och grova ekar. Stor ut-

vecklingspotential när det gäller ekarnas naturvärde, speciellt om en del av dessa får utvecklas 

till solexponerade evighetsträd, gärna i åkerkanten. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Gamla ädellövträd 2 

 

35. 

Naturbetesmark på stenbunden sluttande mark. I övre östra delen mer kvävepåverkad. Fukt-

svackor. Relativt välbetad med får. Följande arter noterades: blåtåtel, ljung, liten blåklocka, 

gråfibbla, stenmåra, ängssyra, pillerstarr, röllika och blodrot. Även en del skräppor sågs. Rela-

tivt stort naturvärde genom sin artrikedom, storlek och närhet till andra betesmarker. Finns i 

TUVA. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2 

 

36. 

Naturbetesmark på stenbunden mark. Välbetad med flera tunga hästar vid besöket. Kvävepå-

verkad och troligen tidigare åkermark. Ej inventerad. Visst naturvärde genom beteshävden. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Blomrika marker 2 

 

 

37. 

Luckig och delvis flerskiktad skog på tidigare inägomark (äng, bete och någon åker). Skogen 

är en lövdominerad naturskogsartad blandskog på delvis översilningsmark. Ett dike finns 

centralt genom området. Överståndare av grövre ek (ca 60 – 80 cm), varav en del i kanten mot 

åker, flerstammiga alsocklar (ca 30 cm) och enstaka äldre granar och björkar. Yngre träd och 

buskar av bl.a. björk, ek, rönn, asp, jolster, sälg, gran, tall och hassel. Relativt rikligt med död 

ved, det mesta klent, men en grov björkhögstubbe (ca 30 cm) med låga sågs. Här växte bl.a. 

björkticka. Beteshävden upphörde sannolikt för ett halvsekel sen. Påtagliga naturvärden 

knutna till grova ekar, död ved, luckighet och skiktning. Stor utvecklingspotential om fler träd 

får bli grova och om mängden död ved ökar. Samtliga trädarter bör få finnas kvar i området. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Gamla ädellövträd 2,  

 

 

38. 

Betesmark som är starkt kvävepåverkad sannolikt på åkermark. Nyligen avbetad av nöt. Ej 

inventerad. Finns i TUVA. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Blomrika marker 2 

 

39. 

Naturbetesmark som var något svagt betad. I samma fålla som betad åker intill. I kanten ekar 

(ca 90 cm) samt i området apel, en, ek, asp och björk. Delvis ängsartad flora och delvis 

kvävepåverkad. Följande noterades: ängsvädd, blåsuga, stor blåklocka, fyrkantig johannesört, 

teveronika, ärenpris, ängsviol, ängssyra, gökärt, smultron, rödklöver, nejlikrot, blodrot, smör-

blomma, skogsnäva, tuvtåtel, kruståtel, rödsvingel, brun-/rödven och harstarr. Partier med 
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örnbräken. Odlingsrösen. Filtlav sågs. En nötkråka NT sågs i området. Höga naturvärden ge-

nom sin artrikedom och beteshävd. Finns i TUVA. 

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Blomrika marker 2, Gamla ädellövträd 2 

 

 

 
Ek med begynnande mulmbildning i betesmark öster Forsagården (område 39). Foto Ingvar Nilsson.  

 

40. 

Tidigare betesmark (skogsbete?) med glest bestånd av gammal gran (ca 80 cm) och asp (ca 60 

cm). Igenvuxet med ung gran, björk och asp (alla < 10 cm). Visst naturvärde genom de grova 

träden. Stor utvecklingspotential om området lämnas utan åtgärd för att utveckla bl.a. död 

ved. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Äldre barrskog 2, Triviallöv 2 

 

 

41. 

Dikat alkärr med inväxande gran, björk, sälg och andra viden. Delvis flerstammiga alar på 

fina socklar. Mest yngre träd. Luckigt. Något död ved. Visst naturvärde genom alsocklar och 

död ved. Kommunägd mark. Gynna utvecklingen av grova lövträd och död ved. Gynna ut-

vecklingen av flerstammiga alsocklar. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 
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42. 

Travträningsbana på grusig öppen mark. Delvis med låga buskar av bl.a. tall och björk men 

delvis buskröjt. Delvis med ruderatkaraktär. Något ängsartad flora med gråfibbla, liten blå-

klocka, röllika, johannesört, stormåra, ängssyra, bergssyra, åkervädd, bockrot, svartkämpar 

och pillerstarr. Relativt stort naturvärde genom sin artrika flora. Dessutom rikt insektsliv med 

bland annat silverblåvinge, mörkstreckad spetsnäsa och kamgräsfjäril. Kommunägd mark. 

Bibehåll det öppna tillståndet med sin flora. Lågröj buskuppslag och därefter helst en årlig 

avslagning med borttagande av materialet kring 1 augusti för att gynna floran. Helst bete av 

återväxt inom området därefter. Alternativt kan bränning av kvarstående vegetation ske tidigt 

på våren (kring 1 april) istället för slåtter och bete.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Pionjärmiljö 2, Blomrika marker 2 

 

 

43. 

Naturbetesmark som inte betats på några år. Begynnande igenväxning med björk, gran, jolster 

och andra viden. Följande arter noterades: stagg, fårsvingel, röd-/brunven, tuvtåtel, timotej, 

blåtåtel, rödsvingel, darrgräs, vårbrodd, ängsvädd, smörboll, röllika, kråkvicker, svartkämpar, 

fyrkantig johannesört, vitmåra, stenmåra, hundkex, ängssyra, gökärt, liten blåklocka, blodrot, 

älgört, gråfibbla, svinrot, nejlikrot, strätta, teveronika, kärrtistel, odon och daggkåpa. Finns i 

TUVA och saknade hävd vid den senaste inventeringen i juni 2017. Tycks vara den artrikaste 

betesmarken inom hela inventeringsområdet, men som nu ej längre hävdas. Mycket stort na-

turvärde genom sin artrika flora. Mycket angeläget att betesdrift med sent betessläpp återupp-

tas snarast. Betesdjur finns på gården norr om området. Även angränsande restaureringsmark 

finns i söder. 

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Blomrika marker 1 

 

 

44. 

Betesmark på delvis utmagrad tidigare åkermark. Välbetad. I vissa delar framröjd och i vissa 

delar kvävepåverkad. Här noterades blodrot, stenmåra, stormåra, gökärt, röllika, ärenpris, liten 

blåklocka, teveronika, gråfibbla och smultron. Påtagliga naturvärden genom sin flora och 

hävd. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2 

 

 

45. 

Betesmark som till stora delar är igenvuxen med lövsly. Hasselbuketter. Till stora delar trivial 

och kvävepåverkad flora. Ej betad på flera år. Vid vägen en grov ek (ca 90 cm) till synes helt 

frisk. Noterade signalarter på ek är rostfläck och sotlav. Påtagliga naturvärden knutna till den 

grova eken och hassel. Finns i TUVA. Viss röjning och återupptaget bete vore värdefullt, 

gärna med sent betessläpp, för att vidmakthålla de floravärden som finns. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2, Gamla ädellövträd 2 
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46. 

Betesmark på gammal åker som inte betats på flera år. Tidigare hästbete. Relativt trivial flora. 

I norr flera ekar och nära vägen en dubbelek (ca 120 cm) med savspricka och begynnande 

mulmbildning. Signalarten sotlav förekommer på ek. Värdefullt insektsliv, speciellt i vägkan-

terna med bland annat mindre bastardsvärmare NT och ängspärlemorfjäril. Ett återupptaget 

bete, gärna med sent betessläpp vore värdefullt för att vidmakthålla områdets floravärden. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2, Gamla ädellövträd 2 

47. 

Äldre blädningsskog med gran och tall som inte är genomgallrad. Delvis flerskiktad. Äldre 

löv saknas i skogen. Delvis sluttningsmark. Ansluter till övergiven åkermark där det i kanten 

växer äldre lövträd av björk och sälg. Angränsar även till en brukad vall. Söder om denna 

finns ett sannolikt anlagt vattenhål från tiden med skogsbete. Kammossa och kantarell notera-

des. En nötkråka flög upp och satt en stund i en trädtopp. Området ligger nära områden med 

hassel vid Eketorpet. Ogallrad naturskog är häckningsmiljö för nötkråka. Naturvärde genom 

skogens kontinuitet och skiktning samt att den ingår i en som helhet värdefull landskapsmo-

saik tillsammans med bl.a. områdena 45 och 46. Fortsatt försiktigt blädningsbruk utan att göra 

genomgallring. Gynna lövträd särskilt i kantzoner. Bevara grova träd och öka andelen död 

ved. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2 

 

 

 
Vattenhål i gammal blädningsskog troligen anlagd när skogen betades (område 47). I bakgrunden skymtar en 

brukad vall Foto Ingvar Nilsson.  
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48. 

Yngre blandsumpskog. Ej gallrad.  Äldre dikessystem finns. Troligen en tidigare slåtteräng. 

Relativt rikligt med död ved, men mest yngre och klen. Visst naturvärde genom inslag av död 

ved. Områdets naturvärden kan utvecklas om området får vara orört och utveckla grova träd 

och död ved. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 

 

49. 

Träddunge med gamla grova granar (ca 80 cm) och grova aspar (ca 60 cm). Inslag av yngre 

björk och gran. Mycket död ved, mest yngre. Ingår i en betesmark på gammal åkermark på 

fuktig mark. Har troligen tidigare varit öppen betesmark. Trivial kvävepåverkad markvegetat-

ion. Påtagliga naturvärden genom sin rikedom på grova träd och död ved. Lämnas utan åtgärd. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Triviallöv 2, Äldre barrskog 2 

 

50. 

Välbetad betesmark som ingår i en större fålla med bl.a. gammal åker och skog. Nötbetad. 

Området är delvis en väl utmagrad åker. Grova enar och en del tall i delar av området. Föl-

jande arter noterades: gråfibbla, svartkämpar, stenmåra, röllika, kråkvicker, ärenpris, gökärt, 

teveronika, blodrot, liten blåklocka, smörblomma, ängssyra, pillerstarr, harstarr, vårbrodd och 

fårsvingel. Ganska stora naturvärden genom sin flora och goda beteshävd. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2 

 

Betesmark med hävdgynnad flora. Foto Tobias Ivarsson.  

 

51. 
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Skogsområde med gamla granar och aspar. Likt område 49 men med mindre inslag av död 

ved. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Trivialöv 2, Äldre barrskog 2 

 

 

52. 

Liten åkerholme med ängsartad flora i södra kanten. Här noterades liten blåklocka, åkervädd, 

röllika, ängssyra, äkta johannesört, gökärt, gullris, stormåra och bockrot. För övrigt igenvuxen 

med rönn och trivial vegetation. Vissa naturvärden genom sin flora. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Blomrika marker 2 

 

53. 

Mohedaån och dess stränder genom samhället har många medelålders och flerstammiga alar. 

En ö har ung naturskog. Vid kyrkan ett par mycket grova alar (ca 100 cm) med bohål och al-

ticka. En lika grov al vid kyrkan har avverkats. Vattendraget och dammen är värdefulla inslag 

i tätorten. Utvecklingspotential. Värdefull strandflora med missne, svärdslilja, stor igelknopp, 

skogssäv, fackelblomster, frossört och vattenklöver. På igelknopp noterades den i trakten säll-

an rapporterade purpurkantade rörbocken. Mycket trollsländor bl.a. blå- och blåbandad jung-

fruslända, flodflickslända, röd flickslända. Forsärla ses regelbundet. I dammen finns bland 

annat rostnate. Kommunägd mark norr om kyrkogården. Gynna utvecklingen av flerstammiga 

alar längs med ån. Tillåt även döda stammar i socklarna om det är säkert för människor. Låt 

skogen på ön utvecklas fritt. Påtagliga naturvärden genom flerstammiga alar, strandfloran och 

den artrika faunan.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Rinnande vatten 2, Triviallöv 2 

 

54. 

Talldominerad blandskog på delvis torvmark. Naturskog, dvs inga spår av skogliga åtgärder 

syns. De äldsta träden tycks relativt likåldriga och bör närma sig 100 år. Senvuxen tall och 

gran. Rikligt med död ved främst som högstubbar och stående döda tallar. Underväxt av gran 

och björk. Rikligt med odon. Påtagliga naturvärden genom skiktning och rikedom på död ved. 

Stor utvecklingspotential om skogen får utvecklas fritt eller genom försiktig blädning. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2 

 

55. 

Lövdominerad blandskog längs med en åsrest. Delvis gammal grustäkt och soptipp(?). Grova 

gamla träd av asp (ca 50 cm), en dubbel ek (ca 70 cm), sälg (ca 50 cm), tall (ca 70 cm) och 

björk (ca 30 cm). Många yngre utvecklingsträd av asp, sälg och björk. Ingen död ved. Trivial 

flora. I vissa delar inväxande gran och druvfläder. Vissa naturvärden genom flera grova träd 

av olika arter. Värdefullt inslag i landskapet. De biologiska värdena kan fortsätta att utvecklas 

om inväxande gran och druvfläder röjs bort, samt en försiktig gallring bland yngre träd (även 

ringbarkning) för att utveckla grova träd och död ved. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 

 

 

56. 
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Tallbevuxen mosse med djupt dike i södra kanten. Naturskog. Äldre tallar (ca 100 år) med 

flerskiktat underbestånd av gran och något björk. Senvuxen tall och gran. En del död ved. 

Påtagliga naturvärden genom gamla och senvuxna träd samt skiktning. Stor utvecklingspot-

ential av biologiska värden om området får utvecklas fritt. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2 

 

57. 

Äldre grandominerad barrblandskog på plan mark. Välskött skog med helt mosstäkt mark. 

Rikligt med kammossa. På några ställen stora områden med islandslav. Endast litet 

lövinblandning i kanterna. En byggnadsgrund finns. Öster om vägen gammal gallrad tallskog. 

Påtagliga naturvärde genom äldre barrskog med förekomst av signalarter och strövvänlig skog 

med närhet till sporthallen. Förekomst av signalarter som sotriska och smal svampklubba.   

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2 

 

58. 

Snabbt rinnande del av Mohedaån med välutvecklad strandflora. Den värdefullaste delen av 

Mohedaån.  Flera sällsynta arter påträffades exempelvis hårklomossa NT och krypfloka EN 

och stenfickmossa. Mycket artrik strandflora med arter som missne, fackelblomster, 

bäckbräsma, topplösa, strandlysing, kärrstjärnblomma, kråkklöver, grenrör, ängsruta, 

klolånke, kransmynta, frossört, vattenklöver, kärrsilja, sprängört, dyveronika, kabbeleka, 

skogssäv och svalting. Även insektsfaunan är rik och blå jungfruslända och gulfläckad 

ängstrollslända noterades vid besöket. Det är viktigt att nuvarande vattenståndsvariationer 

består, då det är de som skapat mycket av naturvärdena.  

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Rinnande vatten 1 
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Rik strandflora vid Mohedaån väster om Svensgården. Foto Tobias Ivarsson. 

59.  

Dammar vid Nyekvarn. Spännade vegetation med svalting, gropnate, strandranunkel, 

sumpnoppa och strätta. Insektslivet och då särskilt trollsländefaunan är rik med bl.a. den 

sällsynta mindre smaragdflicksländan och gulfläckad ängstrollslända. Två unga buskskvättor 

NT sågs vid besöket och det är troligt att arten häckat vid dammarna.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Dammar 2 
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En av två dammar vid Nyekvarn, den andra var torr vid inventeringsbesöket. Värdefulla dammar med bl.a. 

mindre smaragdflickslända och mindre vattensalamander. Foto Tobias Ivarsson. 

60.  

Litet sumpskogsområde sydväst om Nyekvarn med klibbal, hägg och skogsalm som gränsar 

till en liten damm. I dammen finns vattenväxter som sjöfräken och bredkaveldun.  

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2, Dammar 2 
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61.  

Damm söder om vårdcentralen. Känd lokal för större vattensalamander. Även intressant 

insektsliv och strandväxter som bäckveronika, klolånke och kärrkavle.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Dammar 2 

 

Dammen söder om vårdcentralen är viktig för större vattensalamander. Foto Tobias Ivarsson. 

62. 

Öppen blomrik vall med gökärt, gulvial, fyrkantig johannesört, ängssyra och ängshaverot. 

Flera slåttergräsfjärilar noterades under besöket. Kan bli än mer blomrik om marken inte 

gödslas och slåtter utförs tidigast i mitten av juli.  

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Blomrika marker 2 

63. 

Äldre barrblandskog öster om Moheda bio. Delvis flerskiktad och luckig med förekomst av 

äldre tall (50 cm) och gran (ca 80 cm). Inslag av asp (ca 50 cm) och yngre björk (ca 30 cm). 

Yngre inväxande gran, björk, asp och enstaka bok i vissa delar. Flera signalarter finns som 

vågig sidenmossa, blomkålsvamp, mattlummer, smal svampklubba, västlig hakmossa och 

långfliksmossa. Sparsamt med död ved. Fin rekreationsskog. För att vidmakthålla värdena bör 

försiktig blädning göras utan att de äldsta träden avverkas. Öka mängden död ved. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2 
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En så kallad ”suggesten”som delats till byggnadsmaterial finns i område 63. Lägg  

märke till raden av klyvhål i högra kanten av den lodräta sprickan. Foto: Ingvar Nilsson. 

 

64.  

Barrskog med enstaka signalarter knutna till död ved som gropticka NT och långflikmossa. 

Kommunägd mark. Försiktig blädning bör utföras. Öka andelen död ved. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Äldre barrskog 2 

65.  

Barrskog med flera äldre tallar och förekomst av blomkålsvamp, bålgeting och trådticka. Fin 

rekreationsskog. Kommunägd mark. Försiktig blädning bör utföras med gynnande av gammal 

tall. Öka andelen död ved. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2 
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Äldre barrskog öster om Moheda. Foto Tobias Ivarsson.  

66.  

Gammal betad barrblandskog med mycket tall. Ingår i samma betesfålla som öppna marker i 

väster. Flera grova tallar (ca 70 cm) men även gran (ca 50 cm) och en del asp i söder (ca 60 

cm), varav en del av de senare nu är avverkade. Enstaka björk (ca 40 cm) i kanterna. Tätt med 

inväxande yngre gran främst i östra delen. Växter som ärenpris, ljung och ekorrbär 

förekommer. Sparsamt med död ved mest som hela lågor men även en del upparbetade. 

Försiktig blädning bör utföras med gynnande av gammal tall och för att öka ljusinsläppet till 

marken. Underväxten av gran bör till största delen tas bort. Öka andelen död ved. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Äldre barrskog 2 
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Betad skog med mycket tall norr om Nybygget. Foto Tobias Ivarsson.  

67. 

Liten damm med mycket intressant insektsliv, bland annat hittades mindre kustflickslända 

(andra lokalen i länet). Även strandfloran är rik med missne, svalting, bitterpilört, strandklo 

och brunskära.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Dammar 2 

68. 

Hembygdsparken. Park med bland annat äldre tall och förekomst av signalarten 

blomkålsvamp. Vid vägkanten växer ängssvampar som mörk blodvaxskivling. 

broskvaxskivling, spröd vaxskivling och ängsfingersvamp.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2, Blomrika marker 2 

69. 

Mohedaån söder om Slätthögsvägen. Under bron påträffades spillning av utter. I vattnet finns 

stor näckmossa, klolånke, dvärgbläddra och hårslinga. På stränderna växer bland annat missne 

och skogssäv. På stränderna är det lövskogar med stort inslag av klibbal. Kommunägd mark. 

Behåll eller återskapa trädbård längs med ån för ökad skuggning av vattnet. Låt flerstammiga 

alsocklar utvecklas samt gamla träd av alla trädslag. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Rinnande vatten 2, Triviallöv 2 
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70. 

Öppen gräsmark söder om Marknadsvägen på utmagrad gammal åkermark. Blomrik med 

krävande växter som svinrot, sommarfibbla NT och gökärt, dessutom finns viktiga blommor 

för insekter som åkervädd, gråfibbla, liten blåklocka, gullris och gulmåra. Insektslivet är 

därmed också rikt med bl.a. blåklocksbi, ängspärlemorfjäril, slåttergräsfjäril och småullbi. En 

årlig slåtter i slutet av juli med borttagning av de avslagna materialet skulle bevara och 

utveckal områdets biologiska värden. Alternativt kan en tidig bränning av fjolårsgräs mm 

göras så fort det är möjligt på våren kring 1 april. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2 

71. 

 

Betesmark med odlingsrösen och stenmur. Välbetad med nöt. Ingår i samma fålla som närlig-

gande öppna marker och tallskog. En del av en gammal åkermark utom den sydvästra delen 

som är igenväxande med yngre granar. På marken sågs rödsvingel, tuvtåtel, kruståtel, lentåtel, 

stagg, ärenpris, röllika, stenmåra, teveronika, gökärt, kärrtistel och veketåg. Vissa naturvärden 

genom sin flora, beteshävd och kulturlämningar. Ingår i TUVA. 

 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Blomrika marker 2 

 

_____ 
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Bilaga 1 

De på artportalen 413 rapporterade arterna under inventeringen i Moheda 2017-

2018, siffran efter arten anger antalet rapporterade fynd 

RevlummerLycopodium annotinumL.1MattlummerLycopodium cla-

vatumL.1SjöfräkenEquisetum fluviatileL.2ÖrnbräkenPteridium aquilinum(L.) 

KUHN1MajbräkenAthyrium filix-femina(L.) ROTH3TallPinus sylvestrisL.3EnJuniperus 

communisL.1MissneCalla palustrisL.6AndmatLemna minorL.3SvaltingAlisma 

plantago-aquaticaL.5RostnatePotamogeton alpinusBALB.1GropnatePotamogeton 

berchtoldiiFIEBER1GäddnatePotamogeton natansL.1BäcknatePotamogeton polygoni-

foliusPOURR.1SvärdsliljaIris pseudacorusL.1LiljekonvaljConvallaria ma-

jalisL.1EkorrbärMaianthemum bifolium(L.) F. W. SCH-

MIDT2StorigelknoppSparganium erectumL.3BredkaveldunTypha latifo-

liaL.7RyltågJuncus articulatusL.2VägtågJuncus bufoniusL.2VeketågJuncus 

effususL.2TrådtågJuncus filiformisL.1KnippfryleLuzula campestris(L.) 

DC.2ÄngsfryleLuzula multiflora(EHRH.) LEJ.1VårfryleLuzula pilosa(L.) 

WILLD.1FlaskstarrCarex rostrataSTOKES2BlåsstarrCarex vesi-

cariaL.1SävSchoenoplectus lacustris(L.) PALLA2SkogssävScirpus sylva-

ticusL.3KärrkavleAlopecurus geniculatusL.2Vårbrodd (aggregat)Anthoxanthum 

odoratum agg.3DarrgräsBriza mediaL.1GrenrörCalamagrostis canescens(WEBER) 

ROTH1HundäxingDactylis glomerataL.1MannagräsGlyceria fluitans(L.) R. 

BR.2StaggNardus strictaL.1Gul näckrosNuphar lutea(L.) SM.2VitsippaAnemone 

nemorosaL.3KabblekaCaltha palustrisL.1MajsmörblommaRanunculus auricomusL. 

AGG.2ÄltranunkelRanunculus flammulaL.2RevsmörblommaRanunculus re-

pensL.1StrandranunkelRanunculus reptansL.4ÄngsrutaThalictrum fla-

vumL.1HårslingaMyriophyllum alterniflorumDC.1GökärtLathyrus lini-

folius(REICHARD) BÄSSLER13GulvialLathyrus pratensisL.3KäringtandLotus cornicu-

latusL.3SumpkäringtandLotus pedunculatusCAV.1 BlomsterlupinLupinus polyphyl-

lusLINDL.1SkogsklöverTrifolium mediumL.1RödklöverTrifolium praten-

seL.1VitklöverTrifolium repensL.1KråkvickerVicia craccaL.4HäckvickerVicia se-

piumL.1KråkklöverComarum palustreL.5ÄlggräsFilipendula ulmaria(L.) 

MAXIM.1BrudbrödFilipendula vulgarisMOENCH1SmultronFragaria 

vescaL.5HumleblomsterGeum rivaleL.1NejlikrotGeum urbanumL.1ApelMalus dome-

sticaBORKH.1BlodrotPotentilla erecta(L.) RAEUSCH.5SötkörsbärPrunus avium(L.) 

L.1HäggPrunus padusL.3VresrosRosa rugosaTHUNB.1HallonRubus 

idaeusL.1RönnSorbus aucupariaL.1OxelSorbus intermedia(EHRH.) 

PERS.1TorpspireaSpiraea × rosalbaDIPPEL1SkogsalmUlmus 

glabraHUDS.CR3BrännässlaUrtica dioicaL.3PorsMyrica galeL.1KlibbalAlnus 

glutinosa(L.) GAERTN.4HasselCorylus avellanaL.1AspPopulus tremulaL.3SälgSalix 

capreaL.1JolsterSalix pentandraL.1ÅkerviolViola arvensisMURRAY1ÄngsviolViola 

caninaL.2KärrviolViola palustrisL.2Fyrkantig johannesörtHypericum macula-

tumCRANTZ3Äkta johannesörtHypericum perforatumL.4StinknävaGeranium roberti-

anumL.1FackelblomsterLythrum salicariaL.2Amerikansk dunörtEpilobium 

adenocaulonHAUSSKN.4SkogslönnAcer platanoidesL.3MyskmalvaMalva moschat-

aL.2SkogslindTilia cordataMILL.1BacktravArabidopsis thaliana(L.) 

HEYNH.2BäckbräsmaCardamine amaraL.1SumpfräneRorippa palustris(L.) BES-

SER2BitterpilörtPersicaria hydropiper(L.) DELARBRE1ÄngssyraRumex aceto-

saL.4BergsyraRumex acetosellaL.3BacknejlikaDianthus deltoi-

desL.1KärrstjärnblommaStellaria palustrisEHRH. EX 
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HOFFM.1JättebalsaminImpatiens glanduliferaROYLE1BlekbalsaminImpatiens parvi-

floraDC.2 TopplösaLysimachia thyrsifloraL.3StrandlysingLysimachia vulga-

risL.2LjungCalluna vulgaris(L.) HULL7TallörtMonotropa hypopi-

tysL.1BjörkpyrolaOrthilia secunda(L.) HOUSE1BlåbärVaccinium myrtil-

lusL.1OdonVaccinium uliginosumL.1LingonVaccinium vitis-idaeaL.1VitmåraGalium 

borealeL.3StormåraGalium mollugoL.4StenmåraGalium saxa-

tileL.2SumpmåraGalium uliginosumL.1GulmåraGalium verumL.4Äkta förgät-

migejMyosotis scorpioidesL.2BesksötaSolanum dulcamaraL.1AskFraxinus excelsi-

orL.EN3KlolånkeCallitriche hamulataKÜTZ. EX W. D. J. 

KOCH3SmåsporreChaenorhinum minus(L.) LANGE1FingerborgsblommaDigitalis 

purpureaL.1StrimsporreLinaria repens(L.) MILL.3RödkämparPlantago medi-

aL.1FältveronikaVeronica arvensisL.1BäckveronikaVeronica bec-

cabungaL.1TeveronikaVeronica chamaedrysL.3ÄrenprisVeronica offi-

cinalisL.6DyveronikaVeronica scutellataL.3MajveronikaVeronica serpyllifo-

liaL.1BlåsugaAjuga pyramidalisL.2StrandkloLycopus euro-

paeusL.4ÅkermyntaMentha arvensisL.1KransmyntaMentha × verticilla-

taL.3BrunörtPrunella vulgarisL.1FrossörtScutellaria galericula-

taL.3DybläddraUtricularia intermediaHAYNE1Stor blåklockaCampanula persicifo-

liaL.4Liten blåklockaCampanula rotundifoliaL.6BlåmunkarJasione monta-

naL.1VattenklöverMenyanthes trifoliataL.3RöllikaAchillea millefo-

liumL.6NysörtAchillea ptarmicaL.1SlåttergubbeArnica monta-

naL.VU2BrunskäraBidens tripartitaL.1ÅkertistelCirsium arvense(L.) 

SCOP.1SkogsnoppaGnaphalium sylvaticumL.1SumpnoppaGnaphalium uligi-

nosumL.3FlockfibblaHieracium umbellatumL.2RotfibblaHypochaeris radica-

taL.1SommarfibblaLeontodon hispidusL.NT3PrästkrageLeucanthemum vulga-

reLAM.3RevfibblaPilosella lactucella(WALLR.) P. D. SELL & C. WEST2 Gråfibbla-

Pilosella officinarumF. W. SCHULTZ & SCH. BIP.8SvinrotScorzonera hu-

milisL.4GullrisSolidago virgaureaL.1ÄngshaverrotTragopogon pra-

tensisL.1ÅkerväddKnautia arvensis(L.) COULT.6ÄngsväddSuccisa pratens-

isMOENCH5SnöbärSymphoricarpos albus(L.) S. F. BLAKE1SträttaAngelica sylve-

strisL.3SprängörtCicuta virosaL.1KrypflokaHelosciadium inundatum(L.) W. D. J. 

KOCHEN2KärrsiljaPeucedanum palustre(L.) MOENCH4BockrotPimpinella saxifra-

gaL.2FyrtandsmossaTetraphis pellucidaHEDW.1GuldlockmossaHomalothecium seri-

ceum(HEDW.) SCHIMP.1HårklomossaDichelyma capillaceum(WITH.) MYRINNT1Stor 

näckmossaFontinalis antipyreticaHEDW.2Västlig hakmossaRhytidiadelphus lo-

reus(HEDW.) WARNST.2KammossaPtilium crista-castrensis(HEDW.) DE 

NOT.3FällmossaAntitrichia curtipendula(HEDW.) BRID.1Platt fjädermossaNeckera 

complanata(HEDW.) HUEBENER1Vågig sidenmossaPlagiothecium undulatum(HEDW.) 

SCHIMP.4StenfickmossaFissidens pusillus(WILSON) MILDE1LångfliksmossaNowellia 

curvifolia(DICKS.) MITT.6Stor revmossaBazzania trilobata(L.) S. 

GRAY1KornbandmossaMetzgeria fruticulosa(DICKS.) EVANS1RostfläckArthonia vi-

nosaLEIGHT.2GammelgranslavLecanactis abietina(ACH.) KÖRB.6BokvårtlavPyrenula 

nitida(WEIGEL) ACH.NT3SotlavCyphelium inquinans(SM.) TREVIS.4Rosa lundlavBa-

cidia rosella(PERS.) DE NOT.VU1LönnlavBacidia rubella(HOFFM.) 

A.MASSAL.2KorallavSphaerophorus globosus(HUDS.) VAIN.1LunglavLobaria pulmo-

naria(L.) HOFFM.NT8StyverlavPeltigera didactyla(WITH.) J.R.LAUNDON1Fjällig 

filtlavPeltigera praetextata(FLÖRKE EX SOMMERF.) ZOPF1Violett geléskålAscocoryne 

sarcoides(JACQ.:FR.) J.E.GROVES & D.E.WILSON1LönntjärfläckRhytisma acer-

inum(PERS.:FR.) FR.1Röd larvklubbaCordyceps militaris(L.:FR.) LINK1Smal svamp-

klubbaTolypocladium ophioglossoides(EHRH. EX J.F.GMEL.:FR.) QUANDT, KEPLER & 
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SPATAFORA4StubbhornXylaria hypoxylon(L.:FR.) GREV.1Orange kamskivlingAmani-

ta crocea(QUÉL.) SINGER1Röd flugsvampAmanita muscaria var. muscaria1Rodnande 

flugsvampAmanita rubescensPERS.:FR.1ÄngsfingersvampClavulinopsis cornicula-

ta(SCHAEFF. : FR.) CORNER1Rödskivig kanelspindlingCortinarius semisan-

guineus(FR.:FR.) GILLET3StinkspindlingCortinarius camphoratus(FR.:FR.) FR.1Violett 

sidentrådskivlingInocybe lilacina(PECK) KAUFFMAN1MjölskivlingClitopilus 

prunulus(SCOP.:FR.) P. KUMM.1KantarellvaxskivlingHygrocybe can-

tharellus(SCHWEIN. : FR.) MURRILL1Spröd vaxskivlingHygrocybe ceracea(FR. : FR.) P. 

KARST.3 BlodvaxskivlingHygrocybe coccinea(SCHAEFF. : FR.) P. KUMM.2Mörk 

blodvaxskivlingHygrocybe phaeococcinea(ARNOLDS) BON2Mörkfjällig 

vaxskivlingHygrocybe turunda(FR. : FR.) P. KARST.1BroskvaxskivlingGliophorus lae-

tus(PERS.:FR.) HERINK1GrynvaxskivlingHygrophorus pustulatus(PERS.:FR.) 

FR.1ÄngsvaxskivlingCuphophyllus pratensis(FR.:FR.) BON1Vit vaxskivlingCupho-

phyllus virgineus(WULFEN:FR.) KOVALENKO4GifthättingGalerina marginata(BATSCH) 

KÜHNER1Blek nagelskivlingGymnopus dryophilus(BULL. : FR.) MUR-

RILL1RynkrotingHymenopellis radicata(RELHAN:FR.) 

R.H.PETERSEN1PorslinsskivlingMucidula mucida(SCHRAD.:FR.) PAT.1Svarteggad 

sköldingPluteus atromarginatus(KONRAD) KÜHNER1Rödeggad sprödingPsathyrella 

corrugis(PERS.:FR.) KONRAD & MAUBL.1RökslöjskivlingHypholoma cap-

noides(FR.:FR.) P.KUMM.2Pudrad trattskivlingClitocybe nebularis(BATSCH:FR.) P. 

KUMM.1Rödbrun trattskivlingLepista flaccida(SOWERBY : FR.) 

PAT.2RättikmusseronTricholoma stiparophyllumFR. & N. 

LUND1SkäggmusseronTricholoma vaccinum(SCHAEFF.:FR.) 

P.KUMM.1StubbmusseronTricholomopsis decora(FR. : FR.) SINGER1StensoppBoletus 

edulisBULL.:FR.1Rödbrun stensoppBoletus pinophilusPILÁT & DER-

MEK1PepparsoppChalciporus piperatus(BULL.:FR.) BATAILLE1PluggskivlingPaxillus 

involutus(BATSCH:FR.) FR.2Sammetsfotad pluggskivlingTapinella atrotomen-

tosa(BATSCH:FR.) ŠUTARA1NarrkantarellHygrophoropsis aurantiaca(WULFEN:FR.) 

MAIRE EX MARTIN-SANS2GranfingersvampRamaria eumorpha(P.KARST.) COR-

NER1GelétaggingPseudohydnum gelatinosum(SCOP.:FR.) P.KARST.1Svart trum-

petsvampCraterellus cornucopioides(L.:FR.) PERS.1TrattkantarellCraterellus tubae-

formis(FR.:FR.) QUÉL.1TaggtickaSistotrema confluensPERS.:FR.1LukttickaOsmoporus 

odoratus(WULFEN:FR.) SINGER1SälgtickaPhellinus conchatus(PERS.:FR.) 

QUÉL.1AsptickaPhellinus tremulae(BONDARTSEV) BONDARTSEV & 

P.N.BORISOV1VioltickaTrichaptum abietinum(DICKS.:FR.) RYVARDEN2BlåtickaPostia 

caesia(SCHRAD.:FR.) P.KARST.1BlödtickaPostia fragilis(FR.:FR.) 

JÜLICH1GroptickaPostia guttulata(PECK) JÜLICHNT2PulvertickaPostia 

ptychogaster(F.LUDW.) VESTERH.1KnöltickaAntrodia serialis(FR.) 

DONK1KlibbtickaFomitopsis pinicola(SW.:FR.) P.KARST.3BjörktickaPiptoporus be-

tulinus(BULL.:FR.) P.KARST.1SottickaIschnoderma benzoinum(WAHLENB. : FR.) P. 

KARST.1GrovtickaPhaeolus schweinitzii(FR.: FR.) PAT.2FnösktickaFomes fomenta-

rius(L.:FR.) FR.2PlattickaGanoderma applanatum(PERS.) 

PAT.1SommartickaPolyporus ciliatusFR.:FR.1CinnobertickaTrametes cinna-

barina(JACQ.:FR.) FR.1BorsttickaTrametes hirsuta(WULFEN : FR.) 

PILÁT1ZontickaTrametes ochracea(PERS.) GILB. & RYV.1BlomkålssvampSparassis 

crispa(WULFEN:FR.) FR.12 TrådtickaClimacocystis borealis(FR.:FR.) KOTL. & 

POUZAR2BrandtickaPycnoporellus fulgens(FR.) DONKNT1KoralltaggsvampHericium 

coralloides(SCOP.:FR.) PERS.NT1BrandriskaLactarius aurantiacus(PERS.:FR.) 

GRAY1GrönriskaLactarius blennius(FR.:FR.) FR.1LakritsriskaLactarius 

helvus(FR.:FR.) FR.1SotriskaLactarius lignyotusFR.2SvedkremlaRussula 
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adusta(PERS.:FR.) FR.1GallkremlaRussula fellea(FR.:FR.) FR.1BokkremlaRussula 

maireiSINGER1SenapskremlaRussula ochroleucaPERS.2RaggskinnStereum 

hirsutum(WILLD.:FR.) PERS.1MotaggsvampSarcodon squamosus(SCHAEFF.) 

QUÉL.NT1VårtöraThelephora terrestrisEHRH.:FR.1GullhornCalocera 

viscosa(PERS.:FR.) FR.1SvinrotssotMicrobotryum scorzonerae(ALB. & SCHWEIN.) 

G.DEML & PRILLINGER1VargmjölkLycogala epidendrum(L.) 

FR.1SkogskackerlackaEctobius lapponicus(LINNAEUS, 1758)1Grön sandjägareCicin-

dela campestrisLINNAEUS, 17581Tvåfläckig smalpraktbaggeAgrilus bigut-

tatus(FABRICIUS, 1777)1Större tallkvistbockPogonocherus fasciculatus(DE GEER, 

1775)1SmalblombockAlosterna tabacicolor(DE GEER, 

1775)1ÄngsblombockStenurella melanura(LINNAEUS, 1758)1BarrträdlöpareRhagium 

inquisitor(LINNAEUS, 1758)1AspglansbaggeChrysomela populiLINNAEUS, 

17581Purpurkantad rörbockDonacia marginataHOPPE, 17951AllövbaggeAgelastica 

alni(LINNAEUS, 1758)1Tvåprickig nyckelpigaAdalia bipunctata(LINNAEUS, 

1758)1Ögonfläckig nyckelpigaAnatis ocellata(LINNAEUS, 1758)1Nittonprickig kärr-

pigaAnisosticta novemdecimpunctata(LINNAEUS, 1758)1Smutsfläckad nyckelpigaAp-

hidecta obliterata(LINNAEUS, 1758)1Fjortonfläckig lövpigaCalvia quatuordecimgut-

tata(LINNAEUS, 1758)2Ljusstreckad nyckelpigaMyzia oblongoguttata(LINNAEUS, 

1758)1SchackbrädspigaPropylea quatuordecimpunctata(LINNAEUS, 

1758)2ÄppleblomvivelAnthonomus pomorum(LINNAEUS, 1758)1Otiorhynchus cari-

natopunctatus(RETZIUS, 1783)1Liten snytbaggeHylobius pinastri(GYLLENHAL, 

1813)1Nanophyes marmoratus(GOEZE, 1777)1Anostirus castaneus(LINNAEUS, 

1758)1Dalopius marginatus(LINNAEUS, 1758)1HumlebaggeTrichius fascia-

tus(LINNAEUS, 1758)1BrunborreSerica brunnea(LINNAEUS, 1758)1Sicus ferrugi-

neus(LINNAEUS, 1761)1SkogsnäbbflugaRhingia borealisRINGDAHL, 

19281HumleblomflugaVolucella bombylans(LINNAEUS, 

1758)1FönsterblomflugaVolucella pellucens(LINNAEUS, 

1758)1ÄlggräsgallmyggaDasineura ulmaria(BREMI, 1847)1AlmgallusTetraneura 

ulmi(LINNAEUS, 1758)1Blågrön kärrstritCicadella viridis(LINNAEUS, 1758)1Liocoris 

tripustulatus(FABRICIUS, 1781)1Hoplomachus thunbergii(FALLÉN, 1807)1Stort 

kantstinkflyCoreus marginatus(LINNAEUS, 1758)1Corizus hyoscyami(LINNAEUS, 

1758)1Myrmus miriformis(FALLÉN, 1807)1Stygnocoris fuligineus(GEOFFROY, 

1785)1HagtornsbärfisAcanthosoma haemorrhoidale(LINNAEUS, 1758)1Större björk-

bärfisElasmostethus interstinctus(LINNAEUS, 1758)1Mörkstreckad spetsnäsaAelia 

klugiiHAHN, 18331Hårig bärfisDolycoris baccarum(LINNAEUS, 

1758)1VidegallbladstekelEuura amerinae(LINNAEUS, 1758)1HagtornssandbiAndrena 

carantonicaPÉREZ, 19021VialsandbiAndrena lathyriALFKEN, 18991StenhumlaBombus 

lapidarius(LINNAEUS, 1758)1ÅkerhumlaBombus pascuorum(SCOPOLI, 

1763)1ÄngshumlaBombus pratorum(LINNAEUS, 1761)1BlåklockshumlaBombus 

soroeensis(FABRICIUS, 1776)1SmågökbiNomada flavoguttata(KIRBY, 

1802)1SälggökbiNomada lathburiana(KIRBY, 1802)2MajgökbiNomada marsha-

mella(KIRBY, 1802)1SmåullbiAnthidium punctatumLATREILLE, 

18091BlåklocksbiMelitta haemorrhoidalis(FABRICIUS, 1775)1Lestica subter-

ranea(FABRICIUS, 1775)1Cerceris rybyensis(LINNAEUS, 1771)1BålgetingVespa crabro-

LINNAEUS, 17581Vanlig getingVespula vulgaris(LINNAEUS, 1758)1Aulacidea abdo-

minalis(THOMSON, 1877)2LövskogsantennmalNemophora degeerella(LINNAEUS, 

1758)1ÄngsmätareEmaturga atomaria(LINNAEUS, 1758)1Gulvingad fältmä-

tareCamptogramma bilineata(LINNAEUS, 1758)1Rödfransad björnspinnareDiacrisia 

sannio(LINNAEUS, 1758)2ÄngssmygareOchlodes sylvanus(ESPER, 1778)4Mindre tå-

telsmygareThymelicus lineola(OCHSENHEIMER, 1808)2Mindre guldvingeLycaena 
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phlaeas(LINNAEUS, 1761)4Vitfläckig guldvingeLycaena virgaureae(LINNAEUS, 

1758)1TosteblåvingeCelastrina argiolus(LINNAEUS, 

1758)1Ljungblåvinge/hedblåvingePlebejus argus/idas1SilverblåvingePolyommatus 

amandus(SCHNEIDER, 1792)1GrönsnabbvingeCallophrys rubi(LINNAEUS, 

1758)1ÄngspärlemorfjärilArgynnis aglaja(LINNAEUS, 1758)3Brunfläckig pärlemor-

fjärilBoloria selene(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)2ÄlggräspärlemorfjärilBrenthis 

ino(ROTTEMBURG, 1775)2PåfågelögaAglais io(LINNAEUS, 1758)1NässelfjärilAglais 

urticae(LINNAEUS, 1758)1KartfjärilAraschnia levana(LINNAEUS, 

1758)3SkogsnätfjärilMelitaea athalia(ROTTEMBURG, 

1775)1KamgräsfjärilCoenonympha pamphilus(LINNAEUS, 

1758)3SvingelgräsfjärilLasiommata megera(LINNAEUS, 

1767)2LuktgräsfjärilAphantopus hyperantus(LINNAEUS, 

1758)2SlåttergräsfjärilManiola jurtina(LINNAEUS, 1758)7CitronfjärilGonepteryx 

rhamni(LINNAEUS, 1758)5 KålfjärilPieris brassicae(LINNAEUS, 1758)1RapsfjärilPieris 

napi(LINNAEUS, 1758)1AurorafjärilAnthocharis cardamines(LINNAEUS, 

1758)3AndmatsmottCataclysta lemnata(LINNAEUS, 

1758)1PunktsvampmalMontescardia tessulatella(LIENIG & ZELLER, 1846)1Mindre 

bastardsvärmareZygaena viciae(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)NT1Pudrad sma-

ragdflicksländaLestes sponsa(HANSEMANN, 1823)6Mindre smaragdflicksländaLestes 

virens(CHARPENTIER, 1825)1Blåbandad jungfrusländaCalopteryx splendens(HARRIS, 

1789)1Blå jungfrusländaCalopteryx virgo(LINNEAUS, 

1758)2FlodflicksländaPlatycnemis pennipes(PALLAS, 

1771)1SpjutflicksländaCoenagrion hastulatum(CHARPENTIER, 1825)1Ljus lyr-

flicksländaCoenagrion puella(LINNAEUS, 1758)1Mindre kustflicksländaIschnura pu-

milio(CHARPENTIER, 1825)2Röd flicksländaPyrrhosoma nymphula(SULZER, 

1776)1Blågrön mosaiksländaAeshna cyanea(MÜLLER, 1764)4Brun mosaikslän-

daAeshna grandis(LINNEAUS, 1758)5StarrmosaiksländaAeshna juncea(LINNEAUS, 

1758)2HöstmosaiksländaAeshna mixtaLATREILLE, 

18051MetalltrollsländaSomatochlora metallica(VAN DER LINDEN, 1825)1Fyrfläckad 

trollsländaLibellula quadrimaculataLINNEAUS, 17581Svart ängstrollsländaSym-

petrum danae(SULZER, 1776)4Gulfläckad ängstrollsländaSympetrum flaveo-

lum(LINNEAUS, 1758)4Blodröd ängstrollsländaSympetrum sanguineum(MÜLLER, 

1764)2Tegelröd ängstrollsländaSympetrum vulgatum(LINNEAUS, 

1758)2BackgräshoppaChorthippus brunneus(THUNBERG, 1815)1Kortvingad ängs-

gräshoppaChorthippus parallelus(ZETTERSTEDT, 1821)1Mindre klubbgräs-

hoppaMyrmeleotettix maculatus(THUNBERG, 1815)1Grön ängsgräshoppaOmocestus 

viridulus(LINNAEUS, 1758)2SignalkräftaPacifastacus leniusculus(DANA, 

1852)1AlknottrorEriophyes laevis(NALEPA, 1889)2LindhornEriophyes 

tiliae(H.A.PAGENSTECHER, 1857)2HägghornPhyllocoptes eupadi(NEWKIRK, 

1984)1SammetshjulspindelAgalenatea redii(SCOPOLI, 1763)1KvadratspindelAraneus 

quadratusCLERCK, 17571RuterspindelAraneus sturmi(HAHN, 

1831)1PresentspindelPisaura mirabilis(CLERCK, 1757)1HöstspindelMetellina seg-

mentata(CLERCK, 1757)1DvärgklotspindelPaidiscura pallens(BLACKWALL, 

1834)1GräsandAnas platyrhynchosLINNAEUS, 17582TranaGrus grus(LINNAEUS, 

1758)1GröngölingPicus viridisLINNAEUS, 1758NT2SpillkråkaDryocopus mar-

tius(LINNAEUS, 1758)NT2Mindre hackspettDendrocopos minor(LINNAEUS, 

1758)NT1TrädpiplärkaAnthus trivialis(LINNAEUS, 1758)1ForsärlaMotacilla cinere-

aTUNSTALL, 17712GärdsmygTroglodytes troglodytes(LINNAEUS, 

1758)1KoltrastTurdus merulaLINNAEUS, 17581SvarthättaSylvia atrica-

pilla(LINNAEUS, 1758)2TajgasångarePhylloscopus inornatus(BLYTH, 1842)1 Grön-
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sångarePhylloscopus sibilatrix(BECHSTEIN, 1793)1GransångarePhylloscopus colly-

bita(VIEILLOT, 1817)1LövsångarePhylloscopus trochilus(LINNAEUS, 

1758)3KungsfågelRegulus regulus(LINNAEUS, 1758)VU2BuskskvättaSaxicola ru-

betra(LINNAEUS, 1758)NT1StenskvättaOenanthe oenanthe(LINNAEUS, 

1758)1TofsmesLophophanes cristatus(LINNAEUS, 1758)3TalltitaPoecile mon-

tanus(CONRAD VON BALDENSTEIN, 1827)2NötväckaSitta europaeaLINNAEUS, 

17581StenknäckCoccothraustes coccothraustes(LINNAEUS, 1758)1Mindre vattensa-

lamanderLissotriton vulgaris(LINNAEUS, 1758)1RådjurCapreolus capreo-

lus(LINNAEUS, 1758)1UtterLutra lutra(LINNAEUS, 1758)NT1 
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Naturvärdesklass
Högt naturvärde
Påtagligt naturvärde
Visst naturvärde
Avgränsning inventeringsområde Moheda 0 10,5 Kilometer
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