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Inledning 

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

Vislanda. Ett område på totalt ca 1050 ha, varav ca 850 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 Vislanda. 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-
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strävades men de arter som sågs när områdena genomströvades noterades oavsett deras van-

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 Vislandas´s flora och fauna innan inventeringen måste ses som ganska 

begränsad. I artportalen finns framför allt rapporter av vissa kärlväxter, svampar och fåglar. 

Kunskapen om fågelfaunan är förvåndsvärt liten, viket kan beror på avsaknad av aktiva 

fågelskådare från orten. Dessutom finns några objekt som är upptagna i databasen TUVA som 

beskriver värdefulla ängs- och betesmarker. Skogsstyrelsen har utfört en 

nyckelbiotopsinventering och själv har jag (Tobias Ivarsson) inventerat gaddsteklar, 

ängssvampar och dyngbaggar vid Skörda på uppdrag av länsstyrelsen 2008.  
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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. Framtagna av Skogsstyrelsen.  
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Viktiga biotoper för den biologiska mångfalden i 

 Vislanda 

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

mångfalden i Vislanda och det är äldre barrskogar, pionjärmiljöer, blomrika marker och äldre 

ädellövträd. Men även myrar, öppet kulturlandskap, dammar och triviallövskogar är 

värdefulla.  

Äldre barrskog 

Några äldre barrskogar finns runt Vislanda som är tillräckligt ursprungliga för att hysa 

rödlistade arter. De viktigaste är skogen vid Brudkällan med förekomst av de rödlistade 

arterna kornknutmossa och brunpudrad nållav, samt skogen NO om Movägen med knärot och 

gropticka. Andra signalarter i barrskogarna är långflikmossa, stor revmossa, vågig 

sidenmossa, blåmossa och trådticka. Även fågellivet är rikt med spillkråka, kungsfågel och 

barrskogsmesar som talltita och tofsmes.  

Speciellt skogarna vid elljusspåret söder om Vislanda är viktiga för rekreation, här finns bland 

 annat en tallbevuxen myrmark där det förutom skogsvärden också finns en spännande flora 

 knuten till myren. På myren finns också rikligt med blåbär.  

 

Äldre barrskog med mycket multnande ved vid Brudkällan. Foto: Tobias Ivarsson. 
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Knärot Goodyera repens NT- nära hotad 

Knäroten är en liten orkidé som lever i naturliga äldre barrskogar. Den klarar inte en 

 kalavverkning och har därmed minskat mycket under senare tid. Idag finns den främst kvar i 

 plockhuggna så kallade bondeskogar. Arten finns spritt i länet, men flest fynd finns i väster 

 och öster. I Alvesta är den noterad från knappt 20- lokaler. I barrskog nordost om Movägen 

 noterades ett större bestånd med hela 115 plantor av knärot 2018.  

 

Ett bestånd av gammelskogsorkidén knärot hittades i barrskogen NO Movägen. Foto Tobias Ivarsson.  

Kornknutmossa Odontoschisma denudatum NT- nära hotad 

En mossa som främst lever på barrträdslågor i sumpskogar och myrkanter. Arten är 

 krävande, ganska sällsynt och anses minska i landet vilket gör att den är med på rödlistan. I 

 länet är den spridd med över 100 fynd, närmare hälften av noteringarna i artportalen är från 

 Alvesta kommun. Funnen på några barrträdslågor i Barrskogen vid Brudkällan 2018.  

Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT- nära hotad 

En knappnålslav som lever högstubbar av barrträd i äldre fuktiga barrskogar och myrkanter. I 

 främst de norra delarna av länet finns över 400 fynd, varav över 100 är från Alvesta kommun. 

 Funnen på högstubbe av tall i barrskog vid Brudkällan 2018.  
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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 i barrskogen 

 nordost om Movägen 2018.  

 

Spillkråka Dryocopus martius NT- nära hotad 

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

 Detta 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 barrskogarna runt 

 Vislanda.  

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 på tallmossen 600 m ONO Vislanda kyrka.  

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 på tallmossen 600 m 

 ONO Vislanda kyrka.  
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Långfliksmossa Nowellia curvifolia signalart 

En av traktens vanligaste signalarter och växer på fuktiga barrträdslågor. Funnen på flera 

 platser i barrskogen runt Vislanda.  

Stor revmossa Bazzania trilobata signalart 

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

 barrskogen vid tallmossen 600 m ONO Vislanda kyrka.  

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 vid Vislanda elljusspår.  

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 Vislanda, dock få rapporterade fynd.  

Blomrika marker 

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

 öppna marker med mycket blommor. I Vislanda finns främst blomrika marker i betesmarker i 

 utkanten av samhället. Rödlistade arter funna i miljön är mindre bastardsvärmare, 

 ängsmetallvinge, backsippa och slåttergubbe. Även fyra rödlistade ängssvampar har hittats i 

 dessa betesmarker nämligen scharlakansröd vaxskivling, lila vaxskivling, lutvaxskivling och 

 strålvaxskivling. De värdefullaste områdena ligger i nordväst vid Sälhyltan och i sydost vid 

 Skörda. Även betesmarker i närheten av Vislanda kyrka är värdefulla.  
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Betesmark vid Sälhyltan med kattfot, slåttergubbe, ängsmetallvinge och sällsynta ängssvampar. Foto: Tobias 

Ivarsson 

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 Vislanda hittades ett mycket 

stort bestånd med över 600 plantor i betesmark vid Sälhyltan. Förekommer även vid Skörda.  

Vanlig backsippa Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris VU- sårbar  

Backsippan växer på torra, öppna och näringsfattiga miljöer. Då den minskar kraftigt i landet 

 är den upptagen på rödlistan som sårbar. Ungefär 500 plantor finns i Skörda vilket gör 

 lokalen till en av de tio viktigaste för arten i länet, dessutom planterad vid järnvägen i 

 Vislanda.  

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 1 ex på betesmark 400 m NNV Vislanda kyrka 2018.  
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Ängsmetallvinge Adscita statices (Linnaeus, 1758) NT- nära hotad 

 

En ganska sällsynt fjäril som är beroende av blomrika marker med stor förekomst av syror 

som är larvernas värdväxt. Arten är spridd i länet och under 2000-talet är den noterad 25 

gånger i Alvesta kommun. Förekommer i flera blomrika marker i Vislanda, under 

inventeringen 2018 hittades den med 2 ex i betesmark vid Sälhyltan, 1 ex betesmark vid 

Kvarnabacken, 1 ex på betesmark 400 m NNV Vislanda kyrka, samt 3 ex på betesmark 300 m 

SV Vislanda kyrka. 

 

 

 

 

 

 
Ängsmetallvingen hittades i flera betesmarker runt 

Vislanda. Foto: Tobias Ivarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väddsandbi Andrena hattorfiana tidigare rödlistad 

 

Det mest kända och mest inventerade av våra vildbin. Samlar pollen uteslutande från 

åkervädd. Artens huvudutbredning i landet är i det småskaliga jordbrukslandskapet i Småland. 

Väddsandbiet är spritt i länet, men verkar vara ovanlig i Alvesta kommun med bara drygt 10 

fynd under 2000- talet. Tre väddsandbin observerades på åkervädd på betesmark 300 m SV 

Vislanda kyrka 2018.  

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea NT- nära hotad  

Ängssvampar är en grupp svampar som främst förekommer på ogödslade, välhävdade 

 gräsmarker med mycket lång kontinuitet. Det vill säga att det det varit gräsmark under mycket 

 lång tid. Alla arter har minskat mycket och många är upptagna på rödlistan. Av 

 Scharlakansvaxskivlingen finns spridda fynd i länet och den är funnen på runt 10 lokaler i 

 Alvesta kommun. I betesmarken vid Sälhyltan noterades 13 ex under hösten 2017.  
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 Scharlakansvaxskivlingen en av flera ängssvampar som minskat kraftigt.  

Lutvaxskivling Neohygrocybe nitrata NT- nära hotad  

I länet funnen på ungefär 40 lokaler, varav fem i Alvesta kommun. Noterades på betesmark 

 vid Skörda 2008.  

Lila vaxskivling Cuphophyllus flavipes NT- nära hotad  

I länet noterad från knappt spridda 30 lokaler, varav fem ligger i Alvesta kommun. Noterades 

 i betesmarken vid Sälhyltan 2017.  

Strålvaxskivling Hygrocybe radiata VU- sårbar  

En av landets ovanligaste ängssvampar med fynd på 24 lokaler rapporterade på artportalen 

 sedan 1990. Åtta av dessa är från Kronobergs län och hela fyra av lokalerna ligger i 

 Alvesta kommun. Hittades med sju fruktkroppar i betesmark i Skörda 2008.  
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Strålvaxskivlingen är en av landets ovanligaste ängssvampar. Foto Tobias Ivarsson.  

Gamla ädellövträd 

Äldre ädellövträd är en av våra artrikaste och mest värdefulla miljöer. I Vislanda är de mest 

 värdefulla ädellövträden skogslönnar som bland annat står vid Brånan och Vislanda kyrka. På 

 dessa träd påträffades den i länet mycket sällsynta läderlappslaven påträffats, liksom 

 signalarter som lönnlav, guldlockmossa, dvärgtufs och fällmossa.  

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. Insekter och lavar 

knutna till askar har det svårt.  

Läderlappslav Collema nigrescens NT-nära hotad 

Läderlappslav finns huvudsakligen på barken av gamla mossiga lövträd (främst lönn, rönn, 

 asp och ask) på lokaler med hög luftfuktighet. I norra Sverige växer den främst på asp och 

 sälg. Arten har sina största förekomster i ett begränsat område i sydvästra Sverige samt i 

 västra Jämtland. Endast känd från två lokaler i länet, båda väster om Bolmen. Fyndet i 

 Vislanda är mycket anmärkningsvärt och utgör det sydligaste kända i landet på artportalen. 

 Läderlappslaven hittades på fyra skogslönnar vid Vislanda kyrka 2018.  
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Sveriges sydligaste kända lokal för läderlappslav hittades vid Vislanda kyrka 2018. Foto: Tobias Ivarsson. 

Dvärgtufs Scytinium teretiusculum signalart 

 

En liten lav som i södra Sverige främst växer på ädellövträden ask, alm och lönn. Noterad på 

äldre skogslönnar vid exempelvis Vislanda kyrka.  

Rostfläck Arthonia vinosa signalart 

Signalart på äldre ekar, under inventering noterad på ek söder om Sälhyltan.  

Lönnlav Bacidia rubella signalart 

En lav som växer på äldre gärna hamlade ädellövträd, främst skogslönn. I Vislanda noterad på 

 lönn vid Brånan och vid Vislanda kyrka.  

Guldlockmossa Homalothecium sericeum signalart 

En ganska vanlig signalart på äldre ädellövträd. Noterades på ädellövträd bland annat vid 

 Brånan och Vislanda kyrka.  

Fällmossa Antitrichia curtipendula signalart 

En bra signalart för värdefulla ädellövskogsmiljöer. Noterades på lönn vid Vislanda kyrka.  



 15 15 

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

intressanta och sällsynta insekter och växter. I Vislanda förekommer mycket av pionjärmiljöer 

dels, för att marken ofta är ganska sandig, dessutom ger VegTech´s med flera odlingar stora 

områden med lågvuxen vegetation. Detta gör att vissa fåglar som annars är sällsynta i trakten 

förekommer som mindre strandpipare, hämpling och stenskvätta. För att gynna arter knutna 

till denna miljö är det viktigt att inte använda ogräsbekämpningsmedel.  

Ceutorhynchus griseus NT- nära hotad  

En vivel som lever på växten backtrav på torra, sandiga platser. I länet främst påträffad i 

 Växjö stad, men ett gammalt fynd finns från Lindås, Blädinge vilket inte är så långt från det 

 nya fyndet i Vislanda. Galler av arten på backtrav hittades vid Vislanda idrottsplats 2017.  

Rakhorndyvel Onthophagus nuchicornis NT- nära hotad  

En sällsynt dyngbagge som i landet främst hittas på kustnära, sandiga och torra lokaler. 

 Endast några fynd tidigare i Kalmar län i Småland, så det var mycket förvånande att arten 

 hittades som ny för Kronobergs län i Skörda 2008. Det utgör fortfarande enda fyndet i länet. 

 Hittades i hästspillning i betesmark i Skörda 5 juni 2008.  

Lestica subterranea (rovstekel) 

 

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

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

länder i Mellaneuropa. Påträffad vid Skörda 2008.  

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. Revirhävdande fågel eller fåglar påträffas så gott som årligen vid Vida 

 Timber i Vislanda.  

Myrmark 

På Tallmossen 500 m ONO Vislanda kyrka finns en intressant flora med bland annat 

taggstarr, nålstarr, myrlilja, korallrot, fläcknycklar och borsttåg. Dessutom förekommer 

mindre vanliga svampar som blek narrkantarell, puckelkremla och rödgul trumpetsvamp  

Borsttåg Juncus squarrosus NT- nära hotad  

En kärlväxt med västlig utbredning i landet, den anses ha minskat mycket under senare tid. 

 Den växer på fuktig, öppna och näringsfattiga marker. Funnen på myren 600 m ONO 

 Vislanda kyrka 2012.  
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Rödgul trumpetsvamp Craterellus lutescens signalart  

En bra signalart för barrsumpskogar på något basisk mark. Förekommer på myren 600 m 

 ONO Vislanda kyrka 2018. 

Dammar 

Det finns inte så mycket dammar i Vislanda, men en sällsynt skalbagge som lever på 

 nate i oftast mindre vattensamlingar påträffades i Skörda under inventeringen 2008. 

Bagous lutosus NT- nära hotad  

En sällsynt vattenlevande vivel som påträffades i en färgskål vid Vägkant i Skörda 2008. Det 

 utgör det enda fyndet av arten i länet.  

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

rödlistade mindre hackspetten att leva.  

 

Mindre hackspett Dendrocopos minor NT- nära hotad 

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

sällsynt i Vislanda. 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.  

 

Rävticka Inonotus rheades signalart 

 

En ticka som lever på multnande ved av asp. Arten finns spridd i länet. Hittades på liggande 

asp vid Brånan 2018.  

 

 
Rävticka på aspved. Foto: Tobias Ivarsson 
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Öppet kulturlandskap 
Inga större öppna kulturlandskap finns i det inventerade området, utan kulturlandskapet består 

mest av småskaliga jordbruksområden med mycket betesmarker. Därför saknas arter som 

sånglärka och storspov.  

 

 
Öppna betesmarker SV om Vislanda kyrka. Foto: Tobias Ivarsson. 

 

 

Gröngöling Picus viridis NT- nära hotad 

De öppna lövskogarnas egen hackspett. Är ganska ovanlig i Vislanda och är bland annat 

noterad vid Sälhyltan. 

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. 

 Endast enstaka noteringar i Vislanda.   
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Lokaler 
 

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

noteringar. 

 

1. 

Gammal barrblandskog dominerad av gran. Blädningsskog. Vindfällen efter stormarna bort-

tagna. De äldre träden är i storleksordningen 100 år. Delvis luckigt och flerskiktat. Relativt 

rikligt med död ved som högstubbar och lågor. Enstaka äldre lågor. Ett dike går genom områ-

det i öst-västlig riktning. Söder om diket torrare mark med odlingsrösen i en del (fossil åker) 

dominerat av mossor. Norr om diket fuktigare mark med rikligt med bärris. Här finns också 

döda enbuskar som visar på ett tidigare mer öppet tillstånd (skogsbete?). Grova träd som gran 

(ca 60 cm) och tall (ca 50 cm). Inslag av björk och någon asp, mest yngre. Enstaka björkar ca 

30 cm. Rikligt med narrkantarell och kammossa. Gropticka NT, klibbticka, sotticka och 

björkticka noterades. Fågellivet är rikt med spillkråka NT, tofsmes, talltita och kungsfågel 

VU. Gammelskogsorkidén knärot NT påträffades med 115 plantor dessutom finns gammel-

granslav och revlummer.  

I kanten av markvägen sågs stor blåklocka och ärenpris. Stora naturvärden genom blädnings-

bruk, gamla träd, storlek och biologiskt innehåll. Allra sydligaste delen kommunägd mark. 

Fortsatt försiktigt blädningsbruk och ökning av mängden död ved skulle gynna naturvärdena. 

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Äldre barrskog 1 

 

 
Äldre barrskog med bl.a. förekomst av gropticka och knärot. Foto: Tobias  Ivarsson. 

 

2. 

Blandskog med många relativt gamla träd mellan stambanan och äldre järnvägsbank. Grova 

träd av gran (ca 75 cm), björk (ca 60 cm), asp (ca 55 cm), sälg (ca 50 cm) och al (ca 50 cm) 

noterades. Delvis gles och i norr dominerad av medelålders tall. I glesare partier igenväxande 
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med ungt löv och gran. I fuktigare delar som i söder och kring ett dike finns underväxt av ol-

von, druvfläder, hägg och svart vinbär. Ett tidigare kärr genomlöps av diket som har starkt 

färgat vatten, sannolikt från sågverksområdet. I kärret finns alar med mindre socklar. En del 

död ved finns av gran, björk och tall, mest yngre. Fnöskticka och klibbticka noterades. Områ-

det har oklart ursprung, men är troligen delvis en täkt från när någon av järnvägarna byggdes. 

Relativt stora naturvärden genom grova träd, flera trädslag, död ved och sumpskogsinslag. 

Utvecklingspotential. Kommunägd mark. Gynna utvecklingen av grova träd och död ved. 

Viss gallring kan göras bland tall i norr och yngre lövträd om inte markskador uppstår. Det 

förorenade vattnet bör renas vid källan. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2, Triviallöv 2 
 

3. 

Gammal grandominerad barrskog (ca 80-årig). Blädningsskog. Vindfällen borttagna. Moss-

dominerad mark. Vissa naturvärden genom gamla träd och närheten till förskola. Utveckl-

ingspotential. Kommunägd mark. Inga åtgärder bör göras med hänsyn till förskolan. Öka an-

delen död ved. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Äldre barrskog 2 
 

 

4. 

Äldre örtrik barrblandskog på något fuktig mark. En del grövre björk och asp finns vid vägen. 

Kommunägd mark. Området har underröjts och grövre gran har huggits bort. Båda åtgärderna 

är olämplig med avseende på utveckling av biologiska värden. Litet inslag av död ved. Påtag-

liga naturvärden genom äldre träd och inslaget av björk och asp samt närheten till bostäder. 

Utvecklingspotential. En strävan mot flerskiktning, högre lövinslag och ökad andel död ved är 

önskvärt om skogen skall skötas hyggesfritt. Rikt fågelliv med bl.a. gransångare och grön-

sångare. Frodig flora men med mycket förymda trädgårdsväxter som plymspirea, jättebal-

samin, vintergröna, äkta stormhatt, pimpinellros och strutbräken.  Signalarten långflikmossa 

på låga.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2, Triviallöv 2 
 

 

5. 

Naturbetesmark (Sälhyltan). Välbetad med nöt. Stenbunden mark som inte varit åker på 

mycket länge om någonsin. Ekhage i en del med medelålders ek (ca 50 cm). Där växte också 

ask och en flerstammig lind med flera bohål. Den grövsta stammen var ca 70 cm. På marken 

noterades gökärt, ängssyra och stormåra. Tycktes vara tydligt kvävepåverkad.  Ingår i TUVA. 

Påtagliga naturvärden genom naturbetesmark och den flerstammiga linden. Signalarten rost-

fläck noterades på ek och svinrot växer i vägkanten. 

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

 

6. 

Skog kring övergiven åkermark med visst inslag av ängs- och betesmarksväxter. Grov björk 

och en del grov asp med delvis tät underväxt av gran. Även sälg (ca 30 cm) och en grov ek (ca 

90 cm) sågs. Vissa naturvärden genom grova träd och örtrik öppen mark. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 
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7. 

Blandskog vid liten övergiven åker med trivial flora. En del grövre asp (ca 45 cm) med yngre 

rotskott ute på åkern. Gnag av bredhalsad varvsfluga i en död björk. Grova granar i en gam-

mal övergiven moräntäkt. Gränsar till det stora barskogsområdet nummer 8. Vissa naturvär-

den genom grova träd och rotskottsasp. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 
 

 

8. 

Barrdominerad blandskog. Gammal blädningsskog. I vissa delar dominerar gran i andra tall. 

Många grova träd av gran (ca 60 cm) och tall (ca 50 cm). Varierande fuktighet och delvis 

sumpskog. Vindfällen efter stormarna borttagna. Ej genomgallrad. Delvis flerskiktad. Delvis 

luckig. I vissa delar mycket bärris i andra mosstäckt mark. Mycket död ved i vissa delar. Både 

stående och liggande (lågor). Viss kontinuitet av död ved. Flera bohål. I ett bohål i en tall sågs 

spillkråka. Tofsmes noterades. Spår av hästmyra sågs i en död gran (ej färskt). Rödlistade 

arter som tallticka NT, kornknutmossa NT och brunpudrad nållav NT samt signalarter som 

som Thomsons trägnagare och långflikmossa noterades. En stig genom området passerar den 

så kallade Brudkällan, som kanske är ett anlagt vattenhål till betesdjur från skogsbetets tid. 

Stora naturvärden genom grova träd, död ved, sumpskog, trädslagsvariation, flerskiktning, 

storlek och biologiskt innehåll. Ett fortsatt försiktigt blädningsbruk skulle gynna områdets 

biologiska värden. Nybildning av död ved av olika trädslag bör tillåtas. 

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Äldre barrskog 1 
 

 

 
Barrskogen i område 8 är varierad med avseende på trädslag och täthet. Foto Tobias Ivarsson.  
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Den så kallade Brudkällan vid stigen i område 8 var uttorkad sommaren 2018.  

Foto 29 oktober 2018. Foto Ingvar Nilsson.  

 

9. 

Naturbetesmark (Aplamon). Välbetat med nöt. Delvis på gammal åkermark. Glest med yngre 

träd, även apel, där det inte varit åker. Obetydlig kvävepåverkan utom på gammal åkermark. 

På marken noterades gökärt, kärrtistel, stenmåra, stormåra, liten blåklocka, blodrot, svartkäm-

par, smultron, ängssyra, gråfibbla, fyrkantig johannesört, smörblomma, kråkvicker, daggkåpa 

sp, hundkex, hundäxing, tuvtåtel, rödven/brunven, stagg, knägräs, vårbrodd, pillerstarr, har-

starr och veketåg. Ingår i TUVA. Påtagliga naturvärden genom naturbetesmark och artrik 

flora. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2 
 

 

10. 

Grupp med gamla lönnar vid gårdarna (vägallé). Flera döda. Påtagliga naturvärden genom 

grova lönnar med värdefull epifytflora med signalarter som lönnlav och guldlockmossa. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Gamla ädellövträd 2 
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Minnesstenen efter stormen Gudrun vid norra delen av Olvägen. Foto: Ingvar Nilsson. 

 

11. 

Område vid markväg med många utvecklingsbara sälgar (ca 30 cm). Delvis gammal tipp (?) 

och ruderatmark. Vissa naturvärden. Utvecklingspotential. Kommunägd mark. Glesa ut och 

friställ bl.a. sälg så att de blir grova och vidkroniga. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 
 

 

12. 

Gammal barrblandskog med inslag av björk och tall. Delvis luckig med mycket bärris. Delvis 

varierande ålder. Troligen genomgallrad. Obetydligt med död ved. Dock sågs en död sen-

vuxen gran med gnag av Thomsons trägnagare (gammalt) och en bitterticka. I området sågs 

en kolbotten och en trolig potatisgrop (gammal svedja?). Enstaka döda enar visar på tidigare 

öppnare tillstånd (skogsbete?). Påtagliga naturvärden genom ålder, variation, kulturlämningar 

och närhet till bostadsområden. Kommunägd mark. De biologiska värdena kan öka genom 

fortsatt plockhuggning (stamvis och fläckvis) för att utveckla en mera skiktad skog. Synliggör 

kulturlämningarna. Öka andelen lövträd och skapa mer död ved genom att tillåta täta föryng-

ringsfläckar, skapa högstubbar vid åtgärder samt att lämna en del vindfällen. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2, Triviallöv 2 
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13. 

Blandskog dominerad av löv. Många grova träd som asp (ca 50 och 100 cm), björk (ca 50 

cm), sälg (ca 40 cm), al (ca 30cm) och rönn (ca 30 cm). Även hägg, lönn, apel och hassel. 

Området delvis röjt för några år sen då bl.a. hassel röjts ned. Snöbär och kaprifol påträffades. 

En björk med savflöde noterades. Något död ved. På en björklåga sågs fnöskticka. På en björk 

noterades svart eldticka. Området är ett gammalt kvarnläge som genomgrävts av djupa diken. 

I norra delen övergår skogen i ett litet område med äldre gran och en del tall. Relativt stora 

naturvärden genom många grova träd och sitt biologiska innehåll. Kommunägd mark. De bio-

logiska värdena kan bevaras och utvecklas genom försiktig utglesning bland yngre träd och ej 

nedröjning av hassel. Mängden död ved bör tillåtas öka. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Triviallöv 2 
 

 

14. 

Betesmark på gammal åker (mossodling). Välbetat med nöt. Dikad mark. Marken domineras 

av tuvtåtel, veketåg, hundäxing och ängsgröe. Inslag av rödsvingel, rödven/brunven, tevero-

nika, kråkvicker, revsmörblomma, maskros, ängssyra, grässtjärnblomma och harstarr. Rik 

fjärilfauna med bl.a. ängsmetallvinge NT, sotmätare, ängspärlemorfjäril och skogspärlemor-

fjäril. Påtagliga naturvärden genom nötbete, storlek och inslag av arter som gynnar vissa in-

sekter. En mindre del kommunägd. Fortsatt betesdrift med nöt och ingen gödsling. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrik mark 2 
 

 

15. 

Blandlövskog med yngre – medelålders träd. Björk dominerar, men stort inslag av asp och 

sälg. Även rönn, al och lönn noterades. Vissa naturvärden genom blandlövskog med asp och 

sälg. Närhet till bostadsområde. Stor utvecklingspotential. Kommunägd mark. Succesiv ut-

glesning för att utveckla grova lövträd. Gynna sälg. Behålla alla trädslag. Skapa död ved vid 

åtgärder. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 
 

 

16. 

Litet område med senvuxen gran på och vid gammal kolbotten. Öppet område intill med ny-

are barackliknande byggnad (Kolatorpet). Förfallna stängsel mm. Kommunägd mark. Låt gra-

narna åldras efterhand. Städa upp det öppna området och låt det förbli öppet genom att ta bort 

träduppslag där. Vissa naturvärden genom senvuxen gran. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Äldre barrskog 2 
 

17. 

Gammal damm med en del öppen ohävdad mark omkring. Vattenmagasin/hålldamm till 

kvarn. Gammal förfallen kvarnbyggnad. Påtagliga naturvärden genom gammal damm och 

omgivande öppen mark. Utvecklingspotential. Nedanför dammvallen/vägen en nyligen gall-

rad ung lövskog på fuktig mark och ägd av kommunen. Utvecklingspotential i denna. Gynna 

utvecklingen av gamla grova lövträd och död ved. Underhåll kvarnbyggnaden utvändig för att 

ge området ett sammanhang. Vatten- och strandväxter som svalting, missne, sjöfräken, kabbe-

leka, kråkklöver och topplösa. Snok, aurorafjäril och härmsångare noterades också.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Dammar 2 
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18. 

Litet vattendrag/dike med smal trädbård. Mest björk och asp. Delvis mycket utglesat med 

liten skuggning av vattnet. Yngre – medelålders träd. Vissa naturvärden genom lövträd och 

ledlinje i landskapet. Utvecklingspotential. Motsvarande förhållanden finns även på andra 

platser. Det är värdefullt om alla vattendrag kan ges lövbård med gamla träd och skuggning 

av vattnet. Låt många träd bli gamla för att öka naturvärdena. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Triviallöv 2 
 

19. 

Betesmark, huvudsakligen på gammal åkermark. Oklart om det betats under året. ”Häststäng-

sel” omger det. Området har delvis körts med betesputs för att hålla efter det yngre lövuppslag 

som finns. Kraftig förnaansamling. Tycks vara trivial gräsflora. I mitten finns en byggnads-

grund (linbasta?) och kring denna medelålders lövträd bl.a. ek. I området finns också en vid-

vuxen ”ängsgran” som kan ge skydd till betesdjur. Vissa naturvärden genom öppen mark och 

delvis ej åkermark. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Blomrik mark 2 
 

20. 

Betesmark. Vissa delar har troligen varit åker tidigare. Stenbunden mark. Välbetat med nöt. 

Delvis igenväxande med lövsly och unga träd. Förekomst av grova träd som björk (ca 50 cm) 

och sälg (ca 100 cm). Inom området också nypon, hagtorn och apel. I fältskiktet finns smal- 

och bredbladiga gräs som hundäxing. Bland örterna noterades gökärt, ängssyra, stenmåra, 

stormåra, teveronika, blåsuga, gråfibbla, röllika, mandelblomma och fyrkantig johannesört. 

Relativt stora naturvärden genom förekomst av betesgynnade arter, grova träd, bärande träd 

och buskar och betesdrift med nöt. Rikt insektsliv med arter som röd örtlöpare, blanksvart 

trämyra och skogsvitvinge. En utglesning bland träden väster om området skulle gynna fält-

skiktets utbredning. Fortsatt nötbete med sent betessläpp gynnar floran. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2, Triviallöv 2 

 

 

 



 25 25 

Betesmark med blommande äppelträd. Foto Tobias Ivarsson.  

 

21. 

Betesmark. Vissa delar har troligen varit åker för länge sedan. Stenbunden mark. Välbetat 

med nöt. I kanterna, delvis med stenmurar, finns äldre körsbär, ek och ask. Två askar har varit 

hamlade. Inom området bl.a. en ros som breder ut sig. Smal- och bredbladiga gräs som röd-

svingel och hundäxing. Bland örterna noterades svartkämpar, ängssyra, liten blåklocka, sten-

måra, stormåra, gökärt, fyrkantig johannesört, röllika, smörblomma, daggkåpa, prästkrage, 

teveronika och åkervädd. Relativt stora naturvärden genom förekomst av betesgynnade arter, 

bärande träd och buskar, grova träd och betesdrift med nöt. Viss utvecklingspotential. Värde-

fullt insektsliv med ängsmetallvinge NT, väddsandbi, silverblåvinge, slåttergräsfjäril och 

ängspärlemorfjäril. Fortsatt bete med nöt och sent betessläpp gynnar de biologiska värdena. 

Begränsa rosens utbredning och ta bort annat lövuppslag (dock ej apel och ask i förekom-

mande fall).  

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

 

 
Blomrik betesmark med förekomst av ängsmetallvinge NT och väddsandbi. Foto Tobias Ivarsson.  

 

22. 

Lövskogsdominerat område. I södra delen medelålders ek med inslag av någon lind och nå-

gon gammal bok. Mot norr kring en ca 3 m bred stenmur finns lövträd bl.a. en gammal grov 

bok (ca 80 cm). Övergår i norr till aspdominerad skog. Mest medelålders aspar men inslag av 

äldre träd. Påtagliga naturvärden genom förekomst av grova träd och stenmur. Stor utveckl-

ingspotential om de gamla träden för vara kvar och mängden död ved ökar. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Gamla ädellövträd 2, Triviallöv 2 
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23. 

Litet område med talldominerad gammal blandskog. Intill finns ett litet öppet kärr med starr-

vegetation omgivet av stentippar(?). Hösten 2018 utan vatten. Söder om vägen finns berg i 

dagen med en stentipp. Området utgör ett intressant inslag i ett för övrigt stort föryngringsom-

råde med trivial ungskog. Påtagliga naturvärden genom gammal skog och berg i dagen med 

omgivande tunna jordskikt. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Äldre barrskog 2 
 

 

 
Berg i dagen med stentippar och den gamla skogen i bakgrunden. Område 23. Foto 6 november 2018. Foto 

Ingvar Nilsson.  

 

24. 

Liten göl omgiven av trivial planterad ungskog. Möjligen anlagd som viltvatten eller för vat-

ten när skogsbete bedrevs. Starrbevuxen och hösten 2018 utan vatten. Vissa naturvärden ge-

nom öppen miljö och vatten i homogen skogsmark. 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Dammar 1 
 

25.  

Torrmarksområde väster om idrottsplats. Intressant flora med blåmunkar, gråfibbla, åkervädd, 

liten blåklocka, backtrav, käringtand och harklöver. Insektslivet är troligen rikt och den 

rödlistade viveln Ceutorhynchus griseus NT noterades liksom sälggökbi.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2 
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26. 

Betesmark nordöst Sälhyltan, precis utanför inventeringsområdet, men då den är mycket vär-

defull beskrivs den ändå här. Betesmark med enar, äppelträd och björk. Krävande flora med 

bland annat stora bestånd av slåttergubbe NT och förekomster av kattfot, jungfrulin, stenmåra, 

revfibbla med mera. Även insektslivet är rikt och arter som ängsmetallvinge NT, vialsandbi, 

ängstapetserarbi, smultronvisslare, silverblåvinge, kamgräsfjäril och svingelgräsfjäril. Tidi-

gare har även ängssvampar hittats bl.a. de rödlistade arterna lila vaxskivling NT och scharla-

kansröd vaxskivling NT.  

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Blomrika marker 1 

 

Betesmark vid Sälhyltan. Foto Tobias Ivarsson. 

27.  

Frodig park med en blandning av planterade/förvildade växter och inhemska. Mycket 

 blommande träd och buskar med bl.a. brudspirea, bärapel, skogslönn, sälg (rikligt), 

 häckkaragan, syren, vresros, rynkoxbär, apel och hägg. Även tysklönn, bohuslind och ask 

 förekommer.  Mycket fåglar och rödstjärt, grönfink och svarthätta noterades vid besöket. 

 Viktigt område för pollinerande insekter.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2, Gamla ädellövträd 2 
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Frodig park mellan Gröna gatan och Kungsgatan . Foto Tobias Ivarsson.  

28.  

Liten park med glest stående björkar, apel, hägg och tall. Värdefull ängsflora med bland annat 

 svinrot, gökärt, liljekonvalj, smultron och vitsippa.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2, Triviallöv 2 

29.  

Sluttningar till järnvägen med värdefull anlaggd ängsflora. Här finns bland annat rikligt med 

 gullvivor, mandelblomma, tjärblomster, prästkrage, backnejlika, ängsyra och till och med 

 backsippor. Värdefullt område för pollinerande insekter.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2 

 



 29 29 

 

Blommande sluttning med gullvivor vid järnvägen i Vislanda. Foto Tobias Ivarsson.  

30.  

Liten anlagd sjö med rik strandflora med bland annat topplösa, sumpmåra, strandlysing, 

kråkklöver, bredkaveldun och sjöfräken. Trollsländor som röd flickslända, fyrfläckad 

trollslända och guldtrollslända noterades.  

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Dammar 2 

31.  

Obebyggd blomrik tomt. Enstaka äppelträd, hassel, sälg, svarta vinbär, hallon och 

doftschersmin. Gräsmattan örtrik med mandelblomma, gökärt, ängsbräsma, tjärblomster, 

gullviva och blåsuga. I norr finns en vall där det bland annat finns en koloni med sälgsandbin, 

artens parasiter sälggökbi och stor svävfluga noterades också. Andra intressanta insekter som 

noterades vid besöket var glödsandbi, skogsvisslare och smultronvisslare. Tomten skulle 

kunna skötas för att gynna blomrikedomen genom exempelvis slåtter på sensommaren (höet 

tas bort efter ett par dar när det torkat) och vara en informationsplats för hur man kan gynna 

den biologiska mångfalden i sina egna trädgårdar.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2 
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Obebyggd blomrik tomt med ett värdefullt insektsliv. Foto Tobias Ivarsson.  

32.  

Liten gräsmark med hävdgynnad flora och arter som ängsviol, smultron, blodrot, åkervädd, 

blåsuga och titen blåklocka noterades. Troligen även ett rikt insektsliv. En yngre 

skogslönnallé går genom området.  

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde, Blomrika marker 2 

 

Liten gräsmark med hävdgynnad flora och en lönnallé. Foto Tobias Ivarsson.  
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33.  

Värdefullt mosaikartat område vid Skörda precis utanför inventeringsområdet. Men på 

 grund av dess höga naturvärden tas det med ändå. Har ej besökts under denna inventering, 

 men har ingått i tidigare inventeringar av bland annat dyngbaggar och sandmarksinsekter. De 

 torra och magra hästbetesmarkerna och vägkanter har flera rödlistade arter som 

 ängsmetallvinge NT, backsippa VU, strålvaxskivling VU, lutvaxskivling NT och 

 rakhorndyvel NT (enda kända lokalen i länet).  

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Pionjärmiljö 1, Blomrika marker 1 

34. 

Vislanda kyrkogård. Mycket höga naturvärden är knutna till ädellövträden främst skogslönn 

runt kyrkan, bland annat hittades läderlappslav NT på flera träd. Vilket är ett mycket 

anmärkningsvärt fynd. Signalarterna dvärgtufs, lönnlav, guldlockmossa och fällmossa belyser 

naturvärdena ytterligare. Äldre träd finns även av andra trädslag, såväl barrträd som lövträd. 

Öster om kyrkogårdsområdet finns en gammal talldominerad skog med grova tallar (ca 50 

cm) och granar (ca 40 cm). I skogen är blåbärsris nästan marktäckande. Visst uppslag av 

yngre träd i ljusöppna delar som björk (35 cm), ek (20 cm) och rönn (10 cm). Obetydligt med 

död ved som enstaka tallågor och någon björkhögstubbe. Den senare med gnag av bredhalsad 

varvsfluga. Denna del har stort rekreationsvärde och är en värdefull inramning av 

kyrkogården. Om mängden död ved kan ökas gynnas utvecklingen av biologiska värden. Den 

nordöstra delen märkt för gallring, förhoppningsvis för att minska graninslaget där. 

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Gamla ädellövträd 1 

 

Gamla skogslönnar med läderlappslav NT vid kyrkogård. Foto Tobias Ivarsson.  
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35.  

Betesmark med hävdgynnad flora och rikt insektsliv. Under besöket noterades grönvit 

 nattviol, gökärt, kråkvicker, stenmåra, stor blåklocka, prästkrage och åkervädd. Fjärilsfaunan 

 visades sig ovanligt rik med arter som mindre bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT, 

 hagtornsfjäril, silverblåvinge och slåttergräsfjäril.  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde, Blomrika marker 2 

36. 

Äldre barrskogar på myr och delvis fastmark. Myren består av en tallbevuxen mosse och 

kärrdrog/laggkärr. Myren är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. De flesta tallarna på 

mossen är medelgrova, men i östra kanten finns en del grövre träd som tall (ca 50 cm) och 

gran (ca 50 cm) samt även litet grövre björk (ca 30 cm) och asp (ca 25). På mossen finns 

också fläckvis tätt med inväxande senvuxna små granar (2-5 cm) där många är flera decennier 

gamla trots sin litenhet. I västra kanten på fastmark finns en äldre luckig granskog med en del 

grövre gran (ca 60 cm) samt björk och asp. I denna del finns också ett par övertorvade låga 

stenmurar och i söder och ut i ungskogen flera odlingsrösen, som visar att denna del tidigare 

varit öppen mark. En rest av en kolarkoja(?) finns i nordväst just utanför området i den röjda 

skogen. 

Värdefull trädbevuxen mark med förekomst av en lång rad signalarter bland annat stor 

revmossa, vågig sidenmossa, rödgul trumpetsvamp, blåmossa, Thomsons trägnagare, 

långflikmossa och grynig blåslav. På tallmossen finns rikligt med ris av skvattram och blåbär 

(fin skog för blåbärsplockning) men även lingon, odon och tranbär. På fuktigare och rikare 

platser förekommer en intressant flora med bl.a. myrlilja, orkidéerna korallrot och 

fläcknycklar, gyttrad igelknopp, kärrgröe, borsttåg NT, dystarr, hirsstarr, nålstarr, kärrdunört, 

kärrsilja, missne och kallgräs. Död ved förekommer ganska sparsamt med tickor som 

timmerticka, alticka, sotticka, violticka, fnöskticka, björkticka, svart eldticka och knölticka. 

Den döda veden på mossen består mest av lågor och högstubbar av tall men i söder mot 

ungskogen finns mera vindfällda lövträd. På mossen finns också flera döda små och senvuxna 

tallar som visar att mossen tidigare varit öppen. Detta kan vara en effekt av markavvattning i 

omgivningen. Fågellivet är rikt och bland annat tjäder, spillkråka NT och mindre hackspett 

NT är rapporterade. Även mindre partier med lövsumpskog finns. Ett mycket fint område för 

att uppleva vildmark eller plocka bär och svamp. Närheten till elljusspåret gör det dessutom 

lättillgängligt. För att bevara områdets naturvärden skall tallmossen lämnas utan åtgärd 

(nyckelbiotop). I kärrdroget i söder finns ett uppslag av mest yngre björk. Detta är negativt för 

floran och de flesta av dessa småbjörkar bör röjas ned i samband med röjning i ungskogen 

intill så det förblir i ett öppet tillstånd (samråd med Skogsstyrelsen). Det är också troligt att 

diket söder om området avvattnat detta kärr och därmed bidragit till igenväxningen. En 

dämning av kärret vid diket bör därför göras. 

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde, Äldre barrrskog 1, Myr 2, Triviallöv 2 
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Kärrmarker och tallmosse med höga naturvärden öster om Vislanda kyrka. Foto Tobias Ivarsson.  
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Odlingsrösen i och intill sydvästra kanten av område 36 visar på ett tidigare öppet tillstånd. Foto: Ingvar 

Nilsson. 
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Bilaga 

Under inventering 2017- 2018 rapporterades 371 arter från 

Vislanda till artportalen.se 

SjöfräkenEquisetum fluviatileL.2SkogsfräkenEquisetum sylva-

ticumL.1EkbräkenGymnocarpium dryopteris(L.) NEWMAN1StrutbräkenMatteuccia 

struthiopteris(L.) TOD.5MajbräkenAthyrium filix-femina(L.) ROTH1TallPinus sylve-

strisL.3EnJuniperus communisL.2MissneCalla palustrisL.2SvaltingAlisma plantago-

aquaticaL.1MyrliljaNarthecium ossifragum(L.) HUDS.2KnärotGoodyera repens(L.) R. 

BR.NT1Grönvit nattviolPlatanthera chlorantha(CUSTER) RCHB.1PingstliljaNarcissus 

poëticusL.1PåskliljaNarcissus pseudonarcissusL.1LiljekonvaljConvallaria ma-

jalisL.2EkorrbärMaianthemum bifolium(L.) F. W. SCHMIDT3PärlhyacintMuscari 

botryoides(L.) MILL.2BredkaveldunTypha latifoliaL.2KnapptågJuncus conglomera-

tusL.1KnippfryleLuzula campestris(L.) DC.2VårfryleLuzula pilosa(L.) 

WILLD.1GrönstarrCarex demissaHORNEM.1HarstarrCarex leporin-

aL.1FlaskstarrCarex rostrataSTOKES1ÄngskavleAlopecurus pratensisL.2Vårbrodd 

(aggregat)Anthoxanthum odoratum agg.5HundäxingDactylis glomera-

taL.1MannagräsGlyceria fluitans(L.) R. BR.1SkelörtChelidonium majusL.1Äkta 

stormhattAconitum napellusL.CR1VitsippaAnemone nemorosaL.5KabblekaCaltha 

palustrisL.3SvalörtFicaria vernaHUDS.1BacksippaPulsatilla vulgarisMILL.1Vanlig 

smörblommaRanunculus acris subsp. acris2RevsmörblommaRanunculus re-

pensL.1Svarta vinbärRibes nigrumL.1TrädgårdsvinbärRibes 

rubrumL.1KrusbärRibes uva-crispaL.1HjärtbergeniaBergenia cordifolia(HAW.) 

STERNB.1MandelblommaSaxifraga granulataL.3KärleksörtHylotelephium telep-

hium(L.) H. OHBA1HäckkaraganCaragana arborescensLAM.1HarrisCytisus scopa-

rius(L.) LINK1HybridgullregnLaburnum x watereri(G. KIRCHN.) DIP-

PEL2GökärtLathyrus linifolius(REICHARD) BÄSSLER8GulvialLathyrus pra-

tensisL.2KäringtandLotus corniculatusL.3BlomsterlupinLupinus polyphyl-

lusLINDL.2HumlelusernMedicago lupulinaL.1HarklöverTrifolium arven-

seL.1SkogsklöverTrifolium mediumL.2RödklöverTrifolium praten-

seL.1BackvickerVicia cassubicaL.1KråkvickerVicia craccaL.3JungfrulinPolygala 

vulgarisL.1PlymspireaAruncus dioicus(WALTER) FERNALD2KråkklöverComarum 

palustreL.2RynkoxbärCotoneaster bullatusBOIS1SpärroxbärCotoneaster divarica-

tusREHDER & E. H. WILSON1ÄlggräsFilipendula ulmaria(L.) 

MAXIM.1JordgubbeFragaria × ananassa(WESTON) DUCHESNE EX 

ROZIER1SmultronFragaria vescaL.7HumleblomsterGeum rivaleL.1NejlikrotGeum 

urbanumL.2BärapelMalus baccata(L.) BORKH.1ApelMalus dome-

sticaBORKH.4FemfingerörtPotentilla argenteaL.2BlodrotPotentilla erecta(L.) RA-

EUSCH.4HäggPrunus padusL.3VresrosRosa rugosaTHUNB.2PimpinellrosRosa spino-

sissimaL.RE1HjortronRubus chamaemorusL.1StenbärRubus saxatilisL.1HallonRubus 

idaeusL.3FlikbjörnbärRubus laciniatusWILLD.1RönnSorbus aucupa-

riaL.1BrudspireaSpiraea × argutaZABEL2BrakvedFrangula alnus-

MILL.1HumleHumulus lupulusL.1BrännässlaUrtica dioicaL.2BokFagus sylva-

ticaL.1SkogsekQuercus roburL.1HasselCorylus avellanaL.2HarsyraOxalis acetosel-

laL.1AspPopulus tremulaL.1SälgSalix capreaL.4JolsterSalix pentand-

raL.1KrypvideSalix repens subsp. repens1ÄngsviolViola caninaL.2Fyrkantig johan-

nesörtHypericum maculatumCRANTZ4Äkta johannesörtHypericum perfora-

tumL.2MjölkeChamaenerion angustifolium(L.) SCOP.2SkogslönnAcer platanoi-

desL.3TysklönnAcer pseudoplatanusL.3SkogslindTilia cordataMILL.1BohuslindTilia 
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platyphyllosSCOP.CR1SandtravArabidopsis arenosa(L.) LA-

WALRÉE1BacktravArabidopsis thaliana(L.) HEYNH.3PepparrotArmoracia rusticanaG. 

GAERTN., B. MEY. & SCHERB.2SommargyllenBarbarea vulgarisR. 

BR.5ÄngsbräsmaCardamine pratensisL.1NagelörtDraba ver-

naL.2BackskärvfröNoccaea caerulescens(J. PRESL & C. PRESL) F. K. 

MEY2ParkslideReynoutria japonicaHOUTT.3ÄngssyraRumex aceto-

saL.7BergsyraRumex acetosellaL.2KrusskräppaRumex cris-

pusL.1BacknejlikaDianthus deltoidesL.1SåpnejlikaSaponaria offi-

cinalisL.1GrässtjärnblommaStellaria gramineaL.1VåtarvStellaria media(L.) 

VILL.1TjärblomsterViscaria vulgarisBERNH.3Rysk kornellCornus 

albaL.2DoftschersminPhiladelphus coronariusL.2JättebalsaminImpatiens glandu-

liferaROYLE1PenningbladLysimachia nummulariaL.1TopplösaLysimachia thyrsi-

floraL.2StrandlysingLysimachia vulgarisL.1GullvivaPrimula verisL.3LjungCalluna 

vulgaris(L.) HULL2SkvattramRhododendron tomentosumHARMAJA1BlåbärVaccinium 

myrtillusL.4OdonVaccinium uliginosumL.1StormåraGalium mol-

lugoL.5StenmåraGalium saxatileL.4SumpmåraGalium uligi-

nosumL.1GulmåraGalium verumL.1VintergrönaVinca minorL.1BlåeldEchium vulga-

reL.1BrokförgätmigejMyosotis discolorPERS.1VårförgätmigejMyosotis strictaLINK 

EX ROEM. & SCHULT.3SkogsförgätmigejMyosotis sylvaticaEHRH. EX 

HOFFM.1OrmögaOmphalodes vernaMOENCH1AskFraxinus excelsi-

orL.EN6SyrenSyringa vulgarisL.2SvartkämparPlantago lanceola-

taL.4FältveronikaVeronica arvensisL.1TeveronikaVeronica chamaed-

rysL.4TrådveronikaVeronica filiformisSM.2MurgrönsveronikaVeronica hederi-

foliaL.2ÄrenprisVeronica officinalisL.1MajveronikaVeronica serpyllifo-

liaL.2FlenörtScrophularia nodosaL.1BlåsugaAjuga pyramidalisL.4RevsugaAjuga 

reptansL.1JordrevaGlechoma hederaceaL.1PraktgulplisterLamiastrum galeobdolon 

subsp. argentatum(SMEJKAL) STACE1VitplisterLamium albumL.1BrunörtPrunella 

vulgarisL.1Stor blåklockaCampanula persicifoliaL.1Liten blåklockaCampanula ro-

tundifoliaL.4BlåmunkarJasione montanaL.1VattenklöverMenyanthes trifolia-

taL.1RöllikaAchillea millefoliumL.2KattfotAntennaria dioica(L.) 

GAERTN.1SlåttergubbeArnica montanaL.VU4TusenskönaBellis peren-

nisL.1ÅkertistelCirsium arvense(L.) SCOP.2KärrtistelCirsium palustre(L.) 

SCOP.3VägtistelCirsium vulgare(SAVI) TEN.2FlockfibblaHieracium umbella-

tumL.1PrästkrageLeucanthemum vulgareLAM.3PestskråpPetasites hybridus(L.) G. 

GAERTN., B. MEY. & SCHERB.1RevfibblaPilosella lactucella(WALLR.) P. D. SELL & C. 

WEST1GråfibblaPilosella officinarumF. W. SCHULTZ & SCH. BIP.3SvinrotScorzonera 

humilisL.2Kanadensiskt gullrisSolidago canadensisL.3GullrisSolidago virgaure-

aL.1RenfanaTanacetum vulgareL.3ÄngshaverrotTragopogon praten-

sisL.1HästhovTussilago farfaraL.3FläderSambucus nigraL.1DruvfläderSambucus 

racemosaL.3ParkolvonViburnum lantanaL.1OlvonViburnum opu-

lusL.1ÅkerväddKnautia arvensis(L.) COULT.5ParadisbuskeKolkwitzia amabilis-

GRAEBN.1Äkta kaprifolLonicera caprifoliumL.1RosentryLonicera tatari-

caL.1ÄngsväddSuccisa pratensisMOENCH1SnöbärSymphoricarpos albus(L.) S. F. 

BLAKE1KirskålAegopodium podagrariaL.5KumminCarum 

carviL.1KärrsiljaPeucedanum palustre(L.) MOENCH1BockrotPimpinella saxifra-

gaL.1GuldlockmossaHomalothecium sericeum(HEDW.) SCHIMP.3FällmossaAntitrichia 

curtipendula(HEDW.) BRID.1Vågig sidenmossaPlagiothecium undulatum(HEDW.) 

SCHIMP.2BlåmossaLeucobryum glaucum(HEDW.) ÅNGSTR.1LångfliksmossaNowellia 

curvifolia(DICKS.) MITT.4KornknutmossaOdontoschisma denudatum(MART.) 

DUM.NT2Stor revmossaBazzania trilobata(L.) S. GRAY2RostfläckArthonia vinosa-
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LEIGHT.1GammelgranslavLecanactis abietina(ACH.) KÖRB.1Grynig nållavChaeno-

theca chrysocephala(TURNER EX ACH.) TH.FR.1Brunpudrad nållavChaenotheca gra-

cillima(VAIN.) TIBELLNT1AllélavAnaptychia ciliaris(L.) KÖRB.1LönnlavBacidia ru-

bella(HOFFM.) A.MASSAL.2DvärgtufsScytinium teretiusculum(WALLR.) OTÁLORA ET 

AL.2LäderlappslavCollema nigrescens(HUDS.) DC.NT4BjörkhäxkvastTaphrina be-

tulinaROSTR.1Vit flugsvampAmanita virosa(FR.) BERTILL.1Violettfotad slemspind-

lingCortinarius collinitus(SOWERBY:FR.) GRAY1RimskivlingCortinarius capera-

tus(PERS.:FR.) FR.1Svartblå rödlingEntoloma ni-

tidumQUÉL.1StrecknagelskivlingClitocybula platyphylla(PERS.:FR.) 

E.LUDW.1StubbmusseronTricholomopsis decora(FR. : FR.) SINGER1ÖrsoppSuillus 

bovinus(L.:FR.) ROUSSEL1SandsoppSuillus variegatus(SW.:FR.) 

KUNTZE3RosenslemskivlingGomphidius roseus(FR.:FR.) 

P.KARST.1NarrkantarellHygrophoropsis aurantiaca(WULFEN:FR.) MAIRE EX MARTIN-

SANS1Blek narrkantarellHygrophoropsis pallida(PECK) KREISEL1Rödgul trum-

petsvampCraterellus lutescens(FR.:FR.) FR.1AltickaInonotus radiatus(SOWERBY:FR.) 

P.KARST1RävtickaInonotus rheades(PERS.) P. KARST.1EldtickaPhellinus igniarius(L. : 

FR.) QUÉL.1VioltickaTrichaptum abietinum(DICKS.:FR.) RYVAR-

DEN1VioltaggingTrichaptum fuscoviolaceum(EHRENB.: FR.) RYVAR-

DEN2BlåtickaPostia caesia(SCHRAD.:FR.) P.KARST.1GroptickaPostia guttulata(PECK) 

JÜLICHNT1KnöltickaAntrodia serialis(FR.) DONK1TimmertickaAntrodia sinuosa(FR.: 

FR.) P. KARST.1KlibbtickaFomitopsis pinicola(SW.:FR.) 

P.KARST.4BjörktickaPiptoporus betulinus(BULL.:FR.) P.KARST.2SottickaIschnoderma 

benzoinum(WAHLENB. : FR.) P. KARST.2FnösktickaFomes fomentarius(L.:FR.) 

FR.1BorsttickaTrametes hirsuta(WULFEN : FR.) PILÁT1TrådtickaClimacocystis borea-

lis(FR.:FR.) KOTL. & POUZAR1AskskinnPeniophora limitata(CHAILLET EX FR.) 

COOKE1PuckelkremlaRussula caerulea(PERS.) FR.1SvinrotssotMicrobotryum scorzo-

nerae(ALB. & SCHWEIN.) G.DEML & PRILLINGER1Puccinia aegopodii(SCHUMACH.) 

LINK1VitsippssotUrocystis anemones(PERS.) G.WINTER2SotäggReticularia lycoper-

don(BULL.) FARR1Grön groplöpareElaphrus riparius(LINNAEUS, 1758)1Röd örtlöpa-

reLebia cruxminor(LINNAEUS, 1758)1Thomsons trägnagareCacotemnus thom-

soni(KRAATZ, 1881)2Kortvingad granbockMolorchus minor(LINNAEUS, 

1758)1TegelbockAnastrangalia sanguinolenta(LINNAEUS, 

1761)1ÄngsblombockStenurella melanura(LINNAEUS, 1758)1GetramsbaggeBromius 

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

1758)2Ögonfläckig nyckelpigaAnatis ocellata(LINNAEUS, 1758)1Fjortonfläckig löv-

pigaCalvia quatuordecimguttata(LINNAEUS, 1758)1Femprickig nyckelpigaCoccinella 

quinquepunctataLINNAEUS, 17581Fjortonfläckig torrbackspigaCoccinula 

quatuordecimpustulata(LINNAEUS, 1758)1Ljusstreckad nyckelpigaMyzia oblongogut-

tata(LINNAEUS, 1758)1Ceutorhynchus griseusBRISOUT DE BARNEVILLE, 

1869NT1Tychius quinquepunctatus(LINNAEUS, 1758)1Phyllobius viridicol-

lis(FABRICIUS, 1792)1Randig ärtvivelSitona lineatus(LINNAEUS, 1758)1Kamhornad 

knäppareCtenicera pectinicornis(LINNAEUS, 1758)1Dalopius marginatus(LINNAEUS, 

1758)1Sericus brunneus(LINNAEUS, 1758)1Bredhalsad varvsflugaElateroides der-

mestoides(LINNAEUS, 1760)1Rödvingad dyngbaggeAphodius pedellus(DE GEER, 

1774)1HumlebaggeTrichius fasciatus(LINNAEUS, 1758)1Schizotus pectinicor-

nis(LINNAEUS, 1758)1Stor svävflugaBombylius majorLINNAEUS, 17581Sicus ferrugi-

neus(LINNAEUS, 1761)1PendelblomflugaHelophilus pendulus(LINNAEUS, 

1758)1ÄngsnäbbflugaRhingia campestrisMEIGEN, 18221HumleblomflugaVolucella 

bombylans(LINNAEUS, 1758)1Brun mulmblomflugaBrachypalpus laphrifor-

mis(FALLÉN, 1816)1Tephritis arnicae(LINNAEUS, 1758)1Dasineura sisymbrii(SCHRANK, 
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1803)1Cinara pinea(MORDVILKO, 1894)1KirskålsbladloppaTrioza flavipen-

nisA.FOERSTER, 18481Placochilus seladonicus(FALLÉN, 

1807)1HagtornsbärfisAcanthosoma haemorrhoidale(LINNAEUS, 1758)1Brokig enbär-

fisCyphostethus tristriatus(J.C.FABRICIUS, 1787)1Större björkbärfisElasmostethus 

interstinctus(LINNAEUS, 1758)1Mindre spetsnäsaAelia acuminata(LINNAEUS, 

1758)1RapssugareEurydema oleracea(LINNAEUS, 1758)3GlödsandbiAndrena 

fulva(MÜLLER, 1766)2TrädgårdssandbiAndrena haemorrhoa(FABRICIUS, 

1781)1VäddsandbiAndrena hattorfiana(FABRICIUS, 1775)2VialsandbiAndrena lathy-

riALFKEN, 18991SälgsandbiAndrena vagaPANZER, 17991HonungsbiApis mellife-

raLINNAEUS, 17581ÅkerhumlaBombus pascuorum(SCOPOLI, 

1763)5ÄngshumlaBombus pratorum(LINNAEUS, 1761)2SälggökbiNomada lathburi-

ana(KIRBY, 1802)2SkogsbandbiHalictus rubicundus(CHRIST, 

1791)2ÄngstapetserarbiMegachile versicolorSMITH, 18441Blanksvart trämyraLasius 

fuliginosus(LATREILLE, 1798)1VårantennmalNematopogon swammerdamel-

lus(LINNAEUS, 1758)1ÄngsmätareEmaturga atomaria(LINNAEUS, 

1758)3OrmbunksmätarePetrophora chlorosata(SCOPOLI, 1763)1SotmätareOdezia 

atrata(LINNAEUS, 1758)2Gulbrokigt slåtterflyEuclidia glyphica(LINNAEUS, 

1758)2ÄngssmygareOchlodes sylvanus(ESPER, 1778)4SkogsvisslareErynnis ta-

ges(LINNAEUS, 1758)1SmultronvisslarePyrgus malvae(LINNAEUS, 

1758)2TosteblåvingeCelastrina argiolus(LINNAEUS, 1758)2LjungblåvingePlebejus 

argus(LINNAEUS, 1758)1SilverblåvingePolyommatus amandus(SCHNEIDER, 

1792)3GrönsnabbvingeCallophrys rubi(LINNAEUS, 

1758)4SkogspärlemorfjärilArgynnis adippe(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 

1775)1ÄngspärlemorfjärilArgynnis aglaja(LINNAEUS, 1758)4Brunfläckig pärlemor-

fjärilBoloria selene(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)2ÄlggräspärlemorfjärilBrenthis 

ino(ROTTEMBURG, 1775)2KartfjärilAraschnia levana(LINNAEUS, 

1758)2SkogsnätfjärilMelitaea athalia(ROTTEMBURG, 

1775)2KamgräsfjärilCoenonympha pamphilus(LINNAEUS, 

1758)1SvingelgräsfjärilLasiommata megera(LINNAEUS, 

1767)1LuktgräsfjärilAphantopus hyperantus(LINNAEUS, 

1758)2SlåttergräsfjärilManiola jurtina(LINNAEUS, 1758)4CitronfjärilGonepteryx 

rhamni(LINNAEUS, 1758)2Ängsvitvinge/skogsvitvingeLeptidea juver-

nica/sinapis1SkogsvitvingeLeptidea sinapis(LINNAEUS, 1758)2HagtornsfjärilAporia 

crataegi(LINNAEUS, 1758)1RapsfjärilPieris napi(LINNAEUS, 

1758)1AurorafjärilAnthocharis cardamines(LINNAEUS, 

1758)1PunktsvampmalMontescardia tessulatella(LIENIG & ZELLER, 

1846)1GökärtssikelvecklareAncylis badiana(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 

1775)1ÄngsmetallvingeAdscita statices(LINNAEUS, 1758)NT4Mindre bastardsvär-

mareZygaena viciae(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)NT1Blå jungfrusländaCalopte-

ryx virgo(LINNEAUS, 1758)1SpjutflicksländaCoenagrion hastulatum(CHARPENTIER, 

1825)1Röd flicksländaPyrrhosoma nymphula(SULZER, 

1776)2GuldtrollsländaCordulia aenea(LINNAEUS, 1758)1Fyrfläckad trollsländaLi-

bellula quadrimaculataLINNEAUS, 17582Grön ängsgräshoppaOmocestus viridu-

lus(LINNAEUS, 1758)1Grön vårtbitareTettigonia viridissima(LINNAEUS, 

1758)2RönnblåsorEriophyes sorbi(CANESTRINI, 1890)2HägghornPhyllocoptes eu-

padi(NEWKIRK, 1984)2TrumspindelAnyphaena accentuata(WALCKENAER, 

1802)1HuggormsspindelSegestria senoculata(LINNAEUS, 1758)1TidiglockeRilaena 

triangularis(J.F.W.HERBST, 1799)4Större bärnstenssnäckaSuccinea putris(LINNAEUS, 

1758)1Spansk skogssnigelArion vulgarisMOQUIN-TANDON, 

18551TrädgårdssnäckaCepaea hortensis(O.F. MÜLLER, 1774)1Mindre strandpi-
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pareCharadrius dubiusSCOPOLI, 17861TofsvipaVanellus vanellus(LINNAEUS, 

1758)1TurkduvaStreptopelia decaocto(FRIVALDSZKY, 1838)2TornseglareApus 

apus(LINNAEUS, 1758)VU1SpillkråkaDryocopus martius(LINNAEUS, 

1758)NT4TrädlärkaLullula arborea(LINNAEUS, 1758)1LadusvalaHirundo 

rusticaLINNAEUS, 17583TrädpiplärkaAnthus trivialis(LINNAEUS, 

1758)1ForsärlaMotacilla cinereaTUNSTALL, 17711GärdsmygTroglodytes troglody-

tes(LINNAEUS, 1758)3JärnsparvPrunella modularis(LINNAEUS, 1758)1KoltrastTurdus 

merulaLINNAEUS, 17582BjörktrastTurdus pilarisLINNAEUS, 

17581HärmsångareHippolais icterina(VIEILLOT, 1817)1ÄrtsångareSylvia 

curruca(LINNAEUS, 1758)3TörnsångareSylvia communisLATHAM, 

17872TrädgårdssångareSylvia borin(BODDAERT, 1783)1SvarthättaSylvia atrica-

pilla(LINNAEUS, 1758)2GrönsångarePhylloscopus sibilatrix(BECHSTEIN, 

1793)1GransångarePhylloscopus collybita(VIEILLOT, 1817)3LövsångarePhylloscopus 

trochilus(LINNAEUS, 1758)1KungsfågelRegulus regulus(LINNAEUS, 

1758)VU3RödstjärtPhoenicurus phoenicurus(LINNAEUS, 1758)3StenskvättaOenanthe 

oenanthe(LINNAEUS, 1758)2Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca(PALLAS, 

1764)2TofsmesLophophanes cristatus(LINNAEUS, 1758)2TalgoxeParus majorLIN-

NAEUS, 17583TalltitaPoecile montanus(CONRAD VON BALDENSTEIN, 

1827)1NötväckaSitta europaeaLINNAEUS, 17581StareSturnus vulgarisLINNAEUS, 

1758VU1BofinkFringilla coelebsLINNAEUS, 17581GrönfinkChloris chloris(LINNAEUS, 

1758)3SteglitsCarduelis carduelis(LINNAEUS, 1758)1HämplingLinaria canna-

bina(LINNAEUS, 1758)3GulsparvEmberiza citrinellaLINNAEUS, 1758VU1Vanlig 

snokNatrix natrix(LINNEAUS, 1758)1FälthareLepus europaeusPALLAS, 17782 
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