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Naturvärdesinventering – metodik
och resultat
I objektskatalogen beskrivs 379 naturvärdesobjekt i
kommunen med särskilda värden för biologisk mångfald. Objekten har avgränsats på karta och klassificerats i en tregradig skala. De objekt som inte besökts i
fält har fått en preliminär klassning.

värdefulla objekt som ännu inte upptäckts. På grund
av det stora antalet objekt har vissa begränsningar i
övrigt varit nödvändiga av resursskäl. Ett antal objekt
med naturvärde från nyckelbiotopsinventeringen har
lämnats utanför objektsbeskrivningsdelen. Samtliga
presenteras dock på karta och så länge inget annat
framkommer bör dessa förutsättas ha minst påtagligt
naturvärde (Klass 3).

Naturvärdesinventering är en metod för inventering
och värdering av skyddsvärda naturmiljöer som har en
positiv betydelse för den biologiska mångfalden. Syftet
har varit att identifiera områden med särskilda värden
för den biologiska mångfalden. Metoden är utarbetad
efter samma principer och riktlinjer som gäller för
Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens
inventeringar av till exempel ängs- och hagmarker och
nyckelbiotoper. Den är dessutom anpassad så att resultat från dessa inventeringar kan vägas in.

I samband med fältinventeringen har så kallade naturvårdsarter eftersökts och noterats, dock utan att
fördjupande inventeringar gjorts. Med naturvårdsarter
avses här sådana arter som upptas i Artskyddsförordningen (bland fåglar i huvudsak rödlistade och minskande arter), rödlistade arter (ArtDatabanken 2015),
signalarter för skyddsvärd skog (Nitare 2000) och
andra arter som bedöms indikera hög biologisk mångfald. De naturvårdsarter som hittats i denna fältinventering har markerats med en asterisk (*). Rödlistade
arter presenteras med kategorier (Figur 1). I vissa fall
har även en hög artrikedom för en artgrupp vägts in i
ett objekts artvärde.

Naturvärdesinventeringen till denna naturvårdsplan
avser i första hand landmiljöer. Sjöar och vattendrag
har bara översiktligt inventerats och preliminära bedömningar gjorts utifrån vad som ses från vattenytan.
Mot bakgrund av vattnets betydelse för biologisk
mångfald och den stora förlust av våtmarker som skett
genom tidigare utdikningar bör majoriteten vattenmiljöer som presenteras i karta 4 förutsättas ha påtagligt
naturvärde eller högre (se klasser nedan).

Utöver förekomst av naturvårdsarter har även värdefulla förutsättningar, strukturer och element som
gamla träd, multnande ved, luftfuktighet, kontinuitet,
hävdstatus varit viktiga vid bedömningen av ett objekts biotopkvalité och naturvärde. I förekommande
fall har även biotopers sällsynthet och hot ingått i bedömning av biotopvärdet för ett objekt.

Arbetet inleddes med insamling och genomgång av
befintligt digitalt underlagsmaterial, kontakter med
Naturskyddsföreningen och studier av flygbilder.
Värdefulla digitala underlag har utgjorts främst av
äng- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket),
nyckelbiotops- och sumpskogsinventeringen (Skogsstyrelsen), våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen) samt
information från Naturskyddsföreningen förmedlat
genom Sven G. Nilsson. Uppgifter från ArtDatabanken har också varit mycket viktiga i arbetet. Utifrån
denna förstudie identifierades och avgränsades 364
objekt med bedömt preliminärt naturvärde i klasserna
1-3, varav 86 objekt sedan besöktes i fält. Objekt som
besökts i fält har ett foto i beskrivningarna. Övriga
objekt är enbart preliminärt klassade, liksom alla sjöar och vattendrag, även om några av dessa också har
foton. De avgränsade objekten bedöms tillhöra kommunens mest värdefulla men det finns sannolikt fler

Själva bedömningen i naturvärdesklasser följer i huvudsak Svensk Standard (SS 199000:2014), där objekt
värderas utifrån artvärde och biotopvärde i tre klasser
i detta program (Tabell 6). Det måste också framhållas
att trots omfattande inventering är det högst sannolikt
att det finns ytterligare värdefulla områden som väntar
på upptäckt, något man måste vara införstådd med vid
planering och annan användning av programmet. För
att resultatet enklare ska kunna användas i den kommunala planeringen finns respektive objekt inlagt i GIS
tillsammans med kortfattad information.
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Läsanvisning objektsbeskrivningar
Kod
En beteckning ges för varje objekt med dels en bokstav,
dels en siffra, som tillsammans bildar en kombination,
till exempel A11. Det innebär att objektet kopplar till
utsnittskarta A, och där har löpnummer 11.

asterisk (*) efter artnamn. Observera! I objekt med
många naturvårdsarter tas bara ett urval med de allra
viktigaste med, främst rödlistade och fridlysta arter.
För komplett och aktuell lista över påträffade arter i
ett objekt hänvisas till ArtPortalen (www.artportalen.
se) där avgränsningar och uttag av artuppgifter kan
göras.

Objektsnamn
Varje objekt namnges, oftast utifrån dominerande
biotop och läge (Lövskogar i X-hult). För sjöar,
vattendrag, myrar och andra namn som är självförklarande, anges bara objektsnamnet.

Vissa fynduppgifter från Artdatabanken rör arter som
är skyddsklassade. Skyddsklassning innebär att fynduppgifter för de mest känsliga arterna döljs eller diffuseras för att skydda dem mot olika hot som annars
kunde uppstå om de kom till allmän kännedom. Det
kan röra sig om mycket ovanliga arter, störningskänsliga arter eller arter som hotas av insamling. Exakta
fyndplatser för dessa så kallade skyddsklassade arter
visas därför inte öppet för allmänheten på Artportalen.
Mot bakgrund till detta har känsliga uppgifter om
skyddsklassade arter utelämnats i naturvårdsprogrammet.

Naturvärdesklass
Klassning av ett objekts naturvärde framgår av
Figur 3. För landobjekt som inte fältbesökts och alla
vattenobjekt är klassningen preliminär.
Beskrivning
En beskrivning görs för varje objekt. För fältbesökta
objekt bygger den främst på egna observationer och
noteringar, medan obesökta objekt kortfattat beskrivs
utifrån olika källor i förstudien.

Biotopvärden
Biotopkvalitet och biotopens sällsynthet (mest utifrån
Älmhults kommun) samt läge i landskapet anges. Med
biotopkvalitet menas till exempel kvaliteter som naturlighet, förekommande strukturer och värdeelement,
naturgivna förutsättningar samt läge, storlek och form.

Naturtyp
Dominerande naturtyp anges enligt naturvärdesinventering för svensk standard (199000:2014).
Noterade biotoper anges i klartext. Viktiga lövskogsbiotoper anges främst utifrån (Andersson &
Löfgren 2001).

Skydd/underlag
Förekommande naturskydd enligt miljöbalken anges
per objekt. Det kan röra sig om naturreservat, Natura
2000-objekt, biotopskydd, naturvårdsavtal och riksintresse för naturvård. Eventuellt strandskydd eller
generellt biotopskydd anges dock inte.

Naturvårdsarter
Påträffade naturvårdsarter anges för varje objekt. Det
rör sig om rödlistade arter (ArtDatabanken 2015),
fridlysta arter (Artskyddsförordningen) och signalarter
(Skogsstyrelsen 2014) samt övriga naturvårdsarter, till
exempel sällsynta arter i övrigt, enligt Naturcentrums
bedömning. Förkortningar ges enligt följande:
Rödlistade arter anges enligt aktuella hotkategorier
(nära hotad = NT, sårbar = VU, starkt hotad = EN
och kritiskt hotad = CR). Fridlysta arter §, signalarter
S och övriga naturvårdsarter N. Vissa arter kan vara
en kombination av dessa. Om en rödlistad art också
är en signalart har det dock inte angivits. Fynden
härrör dels från ArtDatabanken under tidsperioden
2000-2018 (för insekter kan vissa fynd från 1990-talet
tagits med), dels från fältbesöken under 2018-2019.
Naturcentrums noteringar från fältbesöken anges med

Om objektet förekommer i använda digitala underlag
anges det. Vanligaste underlag är ArtData (uppgifter
från ArtDatabanken), nyckelbiotop/objekt med naturvärde samt sumpskogar (Skogsstyrelsen), äng- och
betesmark (Jordbruksverket), våtmark/myrskyddsplan
(Länsstyrelsen). I några fall finns även uppgifter om
skyddsvärda träd (Trädportalen).
Skötsel
Önskvärd skötsel anges kortfattat, främst för besökta
objekt. Det är översiktliga förslag på skötsel för att
behålla eller utveckla den biologiska mångfalden i det
aktuella objektet.

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse
för biologisk mångfald.
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för
biologisk mångfald.
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv
betydelse för biologisk mångfald.
4

Figur 3. Klassificering av naturvärdesobjekt.
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Objektsbeskrivningar
På följande sidor presenteras kommunens naturvärdesobjekt.
Objekten är fördelade på tolv områden/kartor, A-L.
Kartindelningen visas på detta uppslag.
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A1 Vissjön

								

Klass 2

Vissjön är den största sjön i Lillåns
avrinningsområde med en storlek
på cirka 6,5 km2. Sjön är näringsrik
och relativt grund med flera vassrika vikar. Ett flertal öar ligger i de
östra delarna av sjön. I sjön finns
ett av få kvarvarande bestånd av
flodkräfta.

NATURTYP: Grund sjö
NATURVÅRDSARTER: Småfläckig sumphöna VU, §, flodkräfta CR, löja, gärs
SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för
naturvård/ArtData, NORS, SERS, Fisk och
fiskar i Kronobergs län

A2 Idön i Vissjön									 Klass 2
Lövrik barrskog och lövskog samt öar och mader vid Vissjön.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER: Gråtrut VU, §, lopplummer §

A3 Myrmarksmosaik vid Mörtö						

Klass 1

Våtmarksområde med vassar,
kaveldun, videbuskage och gungflyn som breder ut sig på ett mosaikartat sätt. Svämskog av asp
och björk växer utmed de blockrika stränderna. Gott om död
ved och svårframkomlig terräng.
Värdefullt naturområde med en
artrik biologisk mångfald, särskilt
fåglar och groddjur på våren.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Våtmark, svämlövskog

och Älmhults kommuner.

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, sångsvan* §, duvhök* NT, §, brun
kärrhök* §, sävsparv* VU, §, stjärtmes* §, åkergroda* §, vanlig padda*
§, rödlånke NT

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, sumpskog,
våtmark
SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av svämlövskog samt hydrologisk påverkan på sjön som är negativ för våtmarkens naturvärden.

BIOTOPVÄRDEN: Grund öppen våtmark, videbuskage, vass, kaveldun,
rötskadad asp, asplågor, asphögstubbar, björklågor, björkhögstubbar, altorrträd, allågor, blockrik strand. Objektet delas mellan Ljungby
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A4 Mosse öster om Öjult

			

Klass 3

Skogsbevuxen större myr påverkade av åtskilliga diken.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: -

A5 Våtmarksområde norr om Gölsjön				

Klass 2

Öppen starrmyr.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

A7 Barrsumpskog vid Nabben						Klass 3
Naturskogsartad blandsumpskog vid Nabben.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

A8 Betesmarker vid Pjätteryd						Klass 2
Betesmark vid Pjätteryd.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Granspira NT, lunglav NT

A9 Skeppshultasjön								Klass 2
Skeppshultasjön är en cirka 1,5 km2 stor sjö som är relativt näringsrik. Endast ett fåtal öar finns. Skeppshultasjön är en
av sjöarna i Helgeåsystemet där mal förekommer.
NATURTYP: Djup sjö

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, NORS, SERS,
Fisk och fiskar i Kronobergs län

NATURVÅRDSARTER: Mal VU
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A10 Tornasjön									Klass 2
Tornasjön är en liten näringsrik
sjö på bara 0,65 km2. Sjöns vattenspegel är relativt liten. Hela
sjön kantas av breda vassbälten
och översvämningsytor. Helgeå
rinner genom sjön som ligger strax
nedströms Möckeln.

NATURTYP: Grund sjö
NATURVÅRDSARTER: Mal VU
SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i
Kronobergs län

A11 Lövmarker vid Yxnäs							Klass 3
Ädellövträd på inägor vid Yxnäs.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, lind S

A12 Våtmarksmosaik i Tornasjöns utflöde				

Klass 1

Ett större variationsrikt våtmarksområde i den nedre delen av
Tornasjön. Vassar, kaveldun, videbuskage, mader och gungflyn
växlar med öppna vattenspeglar i
ett mosaikartat våtmarkslandskap.
Dessutom finns svämskog av asp,
al och björk på holmar och utmed
stränderna. Insprängt i skogen
finns även olikåldrig ek, gran och
tall. I dessa naturskogsartade
skogsområden är det gott död ved
och svårframkomligt. Totalt sett
ett mycket värdefullt naturområde
med särskilt ett rikt fågelliv.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Våtmark, svämlövskog

mellan Ljungby och Älmhults kommuner.

NATURVÅRDSARTER:

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Nyckelbiotop, objekt
med naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Våtmark, videbuskage, vassar, kaveldun, öppet
vatten, fastmarksöar och strandzoner med rötskadad asp, asplågor,
asphögstubbar, björklågor, björkhögstubbar, altorrträd, allågor,
alhögstubbar, äldre ek och tall, talltorrakor, stenblock. Objektet delas

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av svämlövskog samt hydrologisk påverkan på sjön som är negativ för våtmarkens naturvärden.
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A13 Myr norr om Hasseltorpet						

Klass 3

Tallbevuxen mosse korsad av ledningsgata.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

A14 Vyssle myr									Klass 2
Stor långsmal öppen myr med
inslag av spridda, ofta ganska
små, talldungar. I dessa talldungar finns klena senvuxna stammar
med många vridna och krumma
träd. I dessa skogspartier finns
även en del död ved. Vegetationen på myren domineras av vitt
utbredda ytor av ljung, klockljung och tuvsäv. Öppna myrytor
dominerar med spridda lågvuxna
martallar. Det finns gamla igenvuxna diken, och vägen mellan
Hamneda och Pjätteryd tvärar
objektet i den södra delen.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, dråg, fastmarksöar

ligger i ett landskap med flera större myrar.

NATURVÅRDSARTER: Inga noterade.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, talldungar, torrakor, martallar, högstubbar, senvuxen krum tall, lågor och rotvältor, senvuxen äldre gran,
björkar med fnöskticka. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (7110).
Vyssle myr delas mellan Ljungby och Älmhults kommuner. Objektet

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av skogsbevuxna fastmarksöar och kantskogar samt hydrologisk påverkan som är negativ för
myrens naturvärden.

A15 Betesmark vid Kulhyltan						Klass 2
Betesmark vid Kulhyltan.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

A16 Stockhultasjön och kärr utmed Lillån				

Klass 2

Våtmarker med gungflyn och göl. Förbinds med varandra genom bäckdråg.
NATURTYP: Grund sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Trana §
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A17 Betesmark vid Spåningsrås						Klass 2
Smärre betesmark på ljungbevuxna
kullar, slänter och svackor. Inslag av
enbuskar och enstaka grova träd. Det
finns uppgifter om en rad rödlistade
kärlväxter, ängssvampar och insekter
i objektet. Tyvärr har hävden upphört
för ett tiotal år sen, och betesmarken
växer igen. Floran visar tecken på tydlig utarmning. Mosippa har på senare
år inte kunnat återfinnas och antalet
plantor av backsippa har minskat dramatiskt sedan hävden upphörde.
Tidigare kan objekt ha haft högsta
naturvärde – klass 1, men som nu
nedgraderas på grund av upphörd
hävd och åtföljande igenväxning
som medfört förlust av biologisk
mångfald. Sammantaget är det dock
fortfarande ett värdefullt objekt.
NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Torr hed, trädbärande
hagmark

turtyp (4030). Tidigare växte mosippa och backsippa på markerna
även norr om gården. Dessa verkar ha försvunnit. Det finns därför
inget närliggande objekt med liknande karaktär och värden.

NATURVÅRDSARTER: Backsippa* VU, §, slåtterfibbla* VU, slåttergubbe* VU, §, ljungögontröst VU, praktvaxskivling NT, väddgökbi VU,
ängsmetallvinge NT, slåttergubbemal VU

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, ängs- och betesmark
SKÖTSEL: Återupptagen beteshävd. Småskalig naturvårdsbränning.
Objekt med akuta skötselbehov!

BIOTOPVÄRDEN: Betespåverkad flora, ljungtuvor, sydvända solexponerade sluttningar, grov ek, enbuskar. Förekomst av Natura 2000-na-

A18 Lövskog vid Silvitsberg							Klass 3
Hagmarksskog vid Silvitsberg.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Svinrot

A19 Betesmark vid Stenhult							Klass 3
Betesmark vid Stenhult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe

A20 Betesmark vid Stenshults backstuga				
Betesmark med naturvårdsintressanta svampar.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

NATURVÅRDSARTER: Gullviva, praktvaxskivling
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Klass 3

A21 Helge å										 Klass 1
Helge å är ett av södra Sveriges största
vattendrag med ett avrinningsområde på 4 750 km2. Inom Älmhults kommun rinner ån från Femlingen i öster,
via Möckeln och ner i Skåne strax
söder om Hallaryd. Ån har mycket
höga naturvärden.

NATURTYP: Vattendrag
NATURVÅRDSARTER: Mal VU, öring,
sandkrypare, bergsimpa, färna, tjockskalig
målarmussla EN, §, flat dammussla NT, §
utter NT, §, hårklomossa NT, §, safsa S
SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000 (delvis),
riksintresse för naturvård/ArtData, NORS,
SERS, Fisk och fiskar i Kronobergs län

A22 Lövskogar vid Skeppshultasjöns utflöde			

Klass 2

Lövskogar utmed meandrande parti
av olika fåror av Helge å. Högvuxna
grova aspar, alar och björkar dominerar strandlövskogen, särskilt på
Björkö, men det finns även enstaka
grova ekar, askar (allé), pilar och tallar
i objektet. Fint strömmande partier
av ån på grusig-stenig botten och
kulturhistoriskt värdefulla sten- och
valvbroar. Kvillar med nätverkande
vattendragsfåror och förekomst av
flera öar bevuxna med lövskog, som
delvis och tidvis översvämmas.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Lövskog, åstrandsnår, allé

tallrotvältor, strömmande parti växlande med lugnflytande, grus- och
stenbotten. Inga anslutande liknande områden.

NATURVÅRDSARTER: Gulvit blekspik* VU, liten blekspik VU, fällmossa
S, rostfläck S, hårklomossa NT, §, ask* EN, missne* S, gröngöling* NT,
§, bivråk* NT, §. I ån tjockskalig målarmussla* EN, §.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop,
objekt med naturvärde

BIOTOPVÄRDEN: Grova lövträd, grova högstubbar av björk och
tall med bohål, grov ek, solexponerade askar i allé, grova lövlågor,

SKÖTSEL: Undvik rationellt skogsbruk. Spara död ved och grova träd.

A23 Myr norr om Gummesberg						Klass 2
Relativt öppen myryta i norra delen. Södra delen är främst sluten tallmosse och tallsumpskog.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

A24 Myr väster om Johansdal					
Smärre tallmosse med slutet trädskikt.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog

NATURVÅRDSARTER:
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Klass 3

A25 Våtmarker vid Grässjön							Klass 2
Ett våtmarksområde som söderut
hänger ihop med Kalvsjön och norrut
med Möcklehultasjön. Våtmarken omges av skog och hagmarker. Ute i våtmarken finns vassar, kaveldun, videbuskage, porsmader och gungflyn
omväxlande med öppna vattenspeglar
i ett mosaikartat våtmarkslandskap.
Dessutom finns en smal remsa av
svämlövskog av asp och björk utmed
vissa stränder. Insprängt finns även
ek, gran och tall. I ädellövhagmarken
på sjöns södra sida växer många äldre bokar och ekar, med inslag av asp,
lind och björk. Här finns enstaka hålträd, rötskadade bokstammar, gamla
ekstubbar och levande högstubbar.
Totalt sett ett värdefullt naturområde
med ett värdefullt fågelliv.
NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/ Våtmark, strandlövskog, ädellövhagmark

bland annat Möckeln och Kalvasjön.
SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, objekt med
naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst NVP

NATURVÅRDSARTER: Sångsvan* §, trana* §, spillkråka* NT, §, lind* S
BIOTOPVÄRDEN: Våtmark, videbuskage, vassar, kaveldun, öppet vatten, holmar och strandzoner med rötskadad asp, asplågor, asphögstubbar, björklågor, björkhögstubbar, viden, porsmader, stenblock.
Inga liknande våtmarker i närheten, men flera sjöar i landskapet,

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av strandlövskog samt hydrologisk påverkan på sjön som är negativ för våtmarkens naturvärden.
Fortsatt bete av hagmark.

A26 Barsasjön										Klass 2
Sänkt sjö med översvämningsmader och gungflyn. Omges av lövbårder.
NATURTYP: Grund sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, Våtmark

NATURVÅRDSARTER:

A27 Lövmarker vid Nybygden						Klass 3
Lövrik barrnaturskog kring Nybygden.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER:

A28 Myr söder om Nybygden						Klass 3
Smärre myrområde med tall i kantskogen.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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A29 Skallesjön med omgivande myrmarker			

Klass 2

Våtmarker med gungflyn och göl. Ett vattendrag rinner genom våtmarken.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Våtmark

NATURVÅRDSARTER:

A30 Betesmark vid Lönshult						

Klass 3

Betesmark vid Lönshult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe, svinrot

A31 Gustafsfors vid Helge å			

		

		

Klass 1

Skogs- och myrmarker utmed en längre
sträcka av Helge å uppströms Gustafsfors.
Fattigare skogstyper i de norra delarna
med tallmossar, öppna starrmyrar och
lövträd utmed ån. I de mellersta delarna
flödar ån ut i nätverk (kvillar) och näringsberikar skogen. Här växer främst lövträd
som klibbal och även ask. Partivis naturskogsartade skogsmiljöer med mycket
död ved, men partivis även sträckor med
mer trivial ung till medelåldrig löv och
barrskog. Stor mångfald av skogstyper.
Förekomst av flera naturvårdsintressanta
arter. Tjäder och luddticka noterades i
tallmossarna i den norra delen, och utmed Helgeån sågs hårklomossa och safsa.
Vattendraget tillför värden och höjer
det totala naturvärdet för hela objektet.
Uppskattat rekreationsområde med besöksmål, stigar och leder med rast- och
grillplatser. Omfattande sportfiske med
flugspö efter öring, som kan ses i ån tillsammans med bland annat signalkräfta.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/ Tallmosse, svämskog, betad skog,
al-askskog, vattendrag, gransumpskog, klibbalskog av översilningstyp

av Natura 2000-naturtyper (6430, 9080, 91D0). Vissa av detta objekts
naturtyper finns utmed Helge å uppströms och/eller nedströms.

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa* NT, §, safsa* S, storrams* S, luddticka* S, ask* EN, missne* S, öring* N, mal VU, §, kattfotslav S, mindre
hackspett NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis), naturvårdsavtal (delvis),
riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark, ängs- och betesmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Talltorrakor, döda stående björkar alar och askar,
björklågor, kvillar, blockmarker vid vattendraget och dess olika fåror,
dammar, vassbälten. Sällsynta naturtyper i kommunen. Förekomst

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel vid vattendraget och en negativ hydrologisk påverkan. Restaurering av åsträckor kan vara aktuella.
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A32 Sumpskog i Bökönasjöns utflöde					

Klass 3

Mosaikartat objekt med vattendrag,
starrmader, skogsklädda smärre öar
eller fastmarksholmar och öppna
myrmarker. Lugnflytande del av
Helge å med meander-slingor och
nästan utbildade korvsjöar. Vattenoch våtmarkslandskapet omväxlar
med skogsdungar och öppna starrmader. Intilliggande skogar är i den
södra delen mest rationellt skötta.
På den östra sidan av ån längst uppströms i objektet finns dock svämlövskogar med insprängd mycket
grov tall i blockrik terräng. Alarna och
björkarna växer där på socklar.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Starrmader, våtmarker, vattendrag,
svämskog

vältor. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080). Liknande objekt
finns direkt nedströms utmed Helge å.

NATURVÅRDSARTER: Missne* S, bronshjon* S

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop,
sumpskog, våtmark.

BIOTOPVÄRDEN: Stort vattendrag, öar i ån, meanderslingor med
stillastående vatten, starrmader, videsnår, gammal klibbal, våtmarker,
gammal grov tall med brandljud, lövträdssocklar, lövlågor, tallrot-

SKÖTSEL: Undvik rationellt skogsbruk i skogsmiljöer nära ån.

A33 Lövskog vid Bergshem							Klass 2
Lövängsrest med hamlade träd vid Bergshem.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa, lindskål, spilkråka (NT)
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A34 Myr vid Länsasjön								 Klass 2
Mosaikartad myrmark med större tallmosse som omger en våtmark med vattenspeglar (Länsasjön). Tallmossen är
glest bevuxen av lågvuxen klen tall, i
kantzonerna med medelåldrig tall. Förekomst av ett par tallholmar med äldre
trädskikt och en hel del död ved. Våtmark
med öppet vatten i mosaik med porsbevuxna gungflyn. Vidsträckta starrmader
kantar våtmarken. Välutvecklade mjukmossemattor breder ut sig vid sjöstranden. Mellan våtmarken och tallmossen
finns en avlång lövrik tallskog. Den är
naturskogsartad och innehåller rikligt
med död ved, inte bara av björk utan
också tall. Där finns också inslag av riktigt grova gamla tallar. Värdefullt fågelliv
med bland annat sångsvan och trana.
Objektet är påverkat av den korsande
Ljungbyvägen i den norra delen samt
ett tvärande dike i den södra. Låg sentida
skoglig påverkan.
NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, tallskog, lövrik barrskog, våtmark

blomrika myrytor, kärrstråk. Förekomst av Natura 2000-naturtyp
(91D0). Inga direkt anslutande myrobjekt.

NATURVÅRDSARTER: Spillkråka* NT, §, sångsvan* §, trana §, talltita* §,
blåmossa* S, §, granspira NT, tibast S, bronshjon* S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Öppna vattenytor, gungflyn, tallholmar med äldre
tall, äldre björk- tallskog med mycket död ved, gamla grova tallar, solexponerade högstubbar och lågor, rikligt med fnösketicka på björk,

SKÖTSEL: Fri utveckling. Undvik rationellt skogsbruk och en negativ
hydrologisk påverkan.
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B1 Svämlövskog och sjöstränder på Gräsö			

Klass 1

Halvö nära Möckelns utlopp. Halvön
är flikig med uddar och vikar. Sjöstränderna i den södra delen är flacka med
sand och grus, men med mest sten och
block på den norra sidan. Skyddade
vikar med dy finns på bägge sidorna av
halvön. Ofta finns en väl utvecklad zon
med sjöstrandsnår av viden. Därefter
vidtar olikåldrig flerskiktad lövdominerad svämskog. Björk dominerar trädskiktet, men inslag finns av klibbal och
tall. Rikligt med död ved av olika typer,
dimensioner, fuktighet och exponering.
Resultatet blir en naturskogsartad skog.
Dessutom förekomst av flera hotade
arter knutna till olika miljöer i rikliga
bestånd.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Lövsumpskog, svämlövskog,
strandsnår, sjöstrand

ga-dyiga flacka stränder. Närmaste lövskogsområde finns i naturreservatet Byaholma precis på andra sidan kommungränsen. Objektet
ansluter vidare till stränder och svämskogar längs med Möckeln i
övrigt.

NATURVÅRDSARTER: Stor sotdyna* NT, koralltaggsvamp* NT, sjötåtel*
VU, hårklomossa* NT, §, spillkråka* NT, §, gröngöling* NT, §. På sjöstranden klotgräs* VU, strandjordtunga* EN, utter* NT, flat dammussla* NT, §, tjockskalig målarmussla* EN, §, äkta målarmussla* NT, §.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop,
objekt med naturvärde, sumpskog, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Döda lövträd, talltorrakor, lövlågor, tallrotvältor,
videsnår, klen ved, grov gammal tall, hålträd, blockrik mark, sandi-

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av strandlövskog samt hydrologisk påverkan på sjön som är negativ för våtmarkens naturvärden.

B2 Möckeln										 Klass 1
Möckeln är Älmhults kommuns största
sjö, och med en yta 46,1 km2 är det
Kronobergs läns tredje största. Sjön
är 10 meter som djupast och karaktäriseras av sina många öar, skär och
vikar. Sjön är sänkt men oreglerad,
vilket innebär naturliga vattenståndsvariationer. Dessa ger upphov till
årliga översvämningar (svämzoner)
i intilliggande strandskogar, vilket
skapar en speciell miljö. Möckeln
har landets största bestånd av flera
rödlistade arter, bland annat sjötåtel,
strandjordtunga och hårklomossa.
Med de höga värdena för musslor,
mal, fåglar med mera är Möckeln i
särklass i naturvärde bland kommunens sjöar. Samtidigt är Möckeln viktig också för friluftslivet.
NATURTYP: Djup sjö

NT, flat dammussla NT med mera.

NATURVÅRDSARTER: Mal VU, lake NT, ål CR, utter* NT, §, storlom* §,
strandjordtunga* EN, hårklomossa* NT, §, sjötåtel* VU, klockgentiana
VU, §, klotgräs VU, tjockskalig målarmussla* EN, §, äkta målarmussla

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat (delvis), Natura 2000 (delvis),
riksintresse för naturvård/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i
Kronobergs län
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B3 Sjöstränder vid Lång							 Klass 2
Svämskog och sjöstränder vid Lång i Möckeln.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Sjötåtel VU, klotgräs VU

B4 Höö NR										 Klass 1
Område med mångskiftande natur av
hög kvalitet. Det finns naturbetesmarker
och blomrika slåtterängar som hävdats
med traditionell slåtter under mycket
lång tid. Det har resulterat i en spektakulär blomrikedom, med massförekomster
av blommande örter under olika tider
på året, från till exempel gökärt och
gullviva i maj, tjärblomster, rödklöver,
prästkrage, sommarfibbla och svinrot i
juni till åkervädd, rödklint och väddklint
i juli. Även vildbifaunan är mycket artrik
med cirka 90 arter. Av andra insekter har
många blomflugor och fjärilar också noterats. I och kring betesmarkerna finns
många gamla ofta tidigare hamlade
träd, till exempel grova askar och almar. I
den nordöstra delen av objektet finns en
grönstenspåverkad artrik ädellövskog
med rik lundflora och åtskilliga ovanliga svampar. Även
förekomsten av ängssvampar på slåtterängarna är exceptionell. I svämskogen närmast Möckeln finns bland annat
hårklomossa och svartfläckad rödrock. I området finns
totalt sett en anmärkningsvärt stor ansamling av na-

turvårdsarter från flera olika organismgrupper. Objektet
är därför av nationellt intresse och naturvärdet är sammantaget mycket högt. Det finns vandringsstigar genom
området.

VU, savlundlav* EN, bokvårtlav NT, sydlig blekspik* EN, större småstjärna* VU, alléägglav EN, hårklomossa NT, §, stare VU, §, gröngöling
NT, §, spillkråka NT, §, mindre hackspett NT, §, fransfladdermus VU, §,
väddsandbi S, trubbtandad lövknäppare VU, svartfläckad rödrock NT.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Slåtteräng, trädbärande
hagmark, ädellövskog, hässle
NATURVÅRDSARTER: Mörk solvända VU, ljus solvända NT, slåtterfibbla VU, skogsalm* CR, ask* EN, sommarfibbla NT, sjötåtel VU, tidig
fältgentiana EN, loppstarr VU, jungfru Marie nycklar §, svartnande
narrmusseron EN, rökfingersvamp NT, rodnande lutvaxskivling
VU, lutvaxskivling NT, musseronvaxskivling* NT, trådvaxskivling*
VU, sepiavaxskivling* VU, dadelvaxskivling VU, lädervaxskivling NT,
ullfotschampinjon* NT, praktvaxskivling NT, lila vaxskivling* NT, ljus
ängsfingersvamp* NT, stornopping NT, fager vaxskivling NT, violett
fingersvamp VU, mjölrödskivling NT, kastanjesopp NT, scharlakansvaxskivling* NT, citronspindling NT, laxticka VU, stor sotdyna NT,
gransotdyna NT, skinntagging NT, almrostöra* VU, parknål* NT, blek
kraterlav* VU, almlav* VU, kraterorangelav* EN, tät korallorangelav*

BIOTOPVÄRDEN: Kontinuerligt hävdad slåtteräng, grönstenspåverkad
mark, blomrikt, bryn med blommande buskar, grova solitära lövträd,
grova högstubbar och döende träd, grova lågor, gamla träd, hamlade
träd, blockansamlingar och klipphällar,
SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, Natura 2000, riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, äng och bete
SKÖTSEL: Fortsatt slåtter och bete samt åtgärder för att få de gamla
almarna och askarna att överleva.
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B5 Hagmarker, lövskogar och skogsbeten vid Faxagården Klass 1
Mosaikartat objekt lövskog på åsbildning, betesmarker och hagar
med enbuskmarker samt lövkantade
sjöstränder vid Möckeln. På grönstensåsen på Djöveln växer äldre ädellövskog dominerad av ek, hassel och
skogslind, ställvis även med ask, bok
och skogsalm samt längs sjön asp och
al. Lundfloran är artrik med blåsippa
(dominerande), ormbär, tandrot, trolldruva, underviol, vårärt, vätteros och
vispstarr. Många rödlistade arter förekommer, varav lundtaggsvamp, praktfingersvamp och kremlevaxskivling
här växer på sina enda kända lokaler i
kommunen.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Skogsbete, trädbärande hagmark,
blandlövskog, sjöstrand

BIOTOPVÄRDEN: Stenbunden mark, hamlade lindar, hasselbuskar,
hävdad ogödslad grässvål, grönsten. Angränsande stränder och
lövskogar finns vid Möckeln, i övrigt är objektets naturtyper sällsynta
i kommunen. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070).

NATURVÅRDSARTER: Mindre bastardsvärmare NT, ängsstarr NT,
hårklomossa NT, §, liten trumpetmossa NT, stor sotdyna NT, lundtaggsvamp VU, praktfingersvamp VU, kremlevaxskivling NT, blåsippa
S, §, ormbär S, tandrot S, trolldruva S, underviol S, vårärt S, vätteros S,
vispstarr S, mindre hackspett NT

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, ängs- och
betesmark, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, Lst NVP.
SKÖTSEL: Fortsatt bete av hagmark.

B6 Sjöstränder och rev väster om Mjölnaregården 		

Klass 2

Svämskogar och sjöstränder i Möckeln. Här växer bland annat den hotade växten strandjordtunga (EN).
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
objekt med naturvärde, sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §, knärot NT, §, sjötåtel VU,
strandjordtunga EN
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B7 Östra Tångarne								 Klass 1
Mosaikartat objekt med skog,
öppna fuktängar och myrmader
samt sjöstränder och betesmarker.
Området angränsar till Möckelns
östra strand. På fuktängar och
översilningsmader växer rikligt
med klockgentiana. På öppna
myrmader växer vitag och brunag
i höljor. Utmed Möckeln dominerar
blockrika stränder och strandlövskogar som tidvis översvämmas.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Sötvattensstrandängar,
gräsmarker, lövdominerad blandskog, hässle

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, Natura 2000-objekt (delvis), riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog, objekt med
naturvärde, ängs- och betesmark, Lst NVP

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa* NT, §, klockgentiana* VU, §, mindre bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT, sjötåtel VU

SKÖTSEL: Framgår av skötsel- och bevarandeplan. Särskilt viktigt är
bete och slåtter av ängs- och betesmarker, gärna med sent betespåsläpp.

BIOTOPVÄRDEN: Objekt med öppna fuktängar och lövskogar.
Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6410, 9010, 9020, 91E0). Flera
naturområden gränsar till området bl. a. lövskogar vid Faxagården.

B8 Taxås										 Klass 1
Variationsrikt objekt med äldre bokskog längst i söder, övergående i
öppna busk- och trädbärande betesmarker med trädsolitärer och blommande buskar i den centrala delen
samt blandädellövskog med hässlen
vid klinten i den norra delen. Naturskogsartad strandlövskog mot
Möckeln med död ved i olika former. På lågor av asp i strandkanten
av bokskogen hittades exempelvis
aspblomfluga och knubblårsbarkfluga. Särskilt värdefull svampfunga
i objektet. Naturreservat med stigsystem.

mussla* NT, mindre hackspsett NT, nötkråka NT.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog, blandädellövskog,
busk – och trädbärande betesmark, rasbrant, bergbrant, flacka dyiga
stränder

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade grova lindar, hässle, solbelysta blommande bryn och buskar, betad grässvål, grova bokhögstubbar och lågor, grova lindar med tidigare hamlingsspår, torrträd
av grov alm, grov hassel, grova solexponerad asplågor, grov tall, grov
granhögstubbe, grova granlågor med klibbticka, grönsten, blockmarker, klippväggar, dyiga stränder. Sällsynta natur- och skogstyper i
kommunen och flera Natura 2000-naturtyper (bl.a. 9020, 9070, 9130).
Möckelsnäs NR angränsar till objektet söderut.

NATURVÅRDSARTER: Alm* CR, lind* S, underviol* S, storrams* S, tandrot* S, svartbräken* S, stenbräken* S, slåtterfibbla VU, trolldruva,
hässelklocka, gullviva, platt fjädermossa* S, stenporella* S, fällmossa* S,
guldlockmossa* S, traslav* S, bårdlav* S, lunglav NT, S, rosettgelélav* EN,
lönnlav* S, vedlavklubba VU, brandticka* NT, bronssopp NT, aspblomfluga* N, knubblårsbarkfluga* N, mindre bastardsvärmare NT, svartfläckig rödrock NT, sjötåtel VU, tallmulmblomfluga NT, kandelabersvamp* NT,
hårklomossa * NT, §. På sjöstranden strandjordtunga* EN, flat dam�-

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, Natura 2000-objekt (delvis), riksintresse för naturvård, Naturvårdsavtal (Lst)/ArtData, nyckelbiotop,
sumpskog, ängs- och betesmark, Lst NVP
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B9 Lövskog i Råshult norra						

Klass 2

Medelåldrig till lite äldre blandlövskog med avenbok, ek och rönn samt
rika inslag av grov asp i kantzonerna.
Gammal inägomark med rösen och
stenmurar. Blockrik mark med mossklädda block. Förekomst av grova
asplågor och senvuxna klena lövträd.
Flera naturvårdsarter finns i objektet.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Blandlövskog

hålträd, äldre senvuxna lövträd

NATURVÅRDSARTER: Lunglav* NT, kandelabersvamp* NT, platt
fjädermossa* S, lind* S

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData
SKÖTSEL: Granfri utveckling.

BIOTOPVÄRDEN: Stenmur, rösen, blockrik mark, grova asplågor,

B10 Lövskogar och mader öster om Råshult		

Klass 2

Skogbevuxen myr, öppna dråg och öppna dråg vid sjö.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: BIotopskydd SVO, delvis, riksintresse för naturvår/
Lst NVP, objekt med naturvärde, sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Buskskvätta, fällmossa, lind, sävsparv VU, trana §

B11 Betesmarker vid Duvelycke					

Klass 2

Lövskog och hagmarker vid Duvelycke.
NATURTYP: Äng och betesmark

radians NT, sommarfibbla NT, storfibblebi NT

NATURVÅRDSARTER: Bredbrämad bastardsvärmare NT. Chrysura

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP
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B12 Diö stationsäng

Klass 2

Blomrik ruderatmark vid järnväg och
Diö station. Stor population av inplanterad sommarfibbla, som numera
täcker en stor del av ytan. I övrigt
grusig till sandig mark. Enstaka buskar och smärre träd finns i objektet,
men öppna och solexponerade ytor
dominerar. En sandkulle har anlagts.
Värdefull lokal för bin och fjärilar.

NATURTYP/BIOTOP: Infrastruktur och bebyggd mark/Grusmark

mankopplas med andra objekt, som Linnés Råshult, via järnvägen.

NATURVÅRDSARTER: Sommarfibbla* NT, mindre bastardsvärmare NT,
mindre taggmätare NT, stekelflugan Myopa pellucida NT, storfibblebi
NT, åkerkulla NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData
SKÖTSEL: Återkommande insatser behövs för att bibehålla öppna
ytor med blottad sand och grus samt blomrika partier. Naturvårdsbränning i kombination med uppryckning av björk- och tallplantor
rekommenderas.

BIOTOPVÄRDEN: Blomrik mark, sandig- grusig yta, solexponerat läge.
Sällsynt människoskapad naturtyp i kommunen. Området kan sam-

B13 Mader vid Helgeå								Klass 2
Översvämningsmader och lövsumpskog i anslutning till Helge å vid Diö.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

B14 Lövskog och vägrenar vid Ljungsberg				

Klass 2

Ädellövskog, aspdungar och blomrika vägrenar vid Ljungsberg. Äldre aspar viktiga för insekter. Enda fyndplats i Sverige
sedan 1800-talet för rovstekeln Lestica alata (EN).
NATURTYP: Skog och träd

storfibblebi NT, väddgökbi VU

NATURVÅRDSARTER: Lind, mörk solvända VU, mindre bastardsvärmare NT, Lestica alata EN (en rovstekel), ljus bronsblomfluga NT,

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde

B15 Lövskog vid Stubbinge							Klass 3
Lövängsrest med hamlade träd.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER:
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B16 Lövmarker vid Södregården						Klass 3
Ekhage vid Södregården.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, äng och
bete

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S

B17 Diö bokskog									Klass 1
Gammal bokskog på Möckelns östra
strand. Tätortsnära skog med stigsystem och bryggor vid sjöstranden.
Större bokskog med åtskilliga gamla
bokar och rötskadade stammar, ibland
med bohål och håligheter. En hel del
knäckta stammar, högstubbar och lågor
med olika nedbrytningsgrad. Gott om
fnöskticka och klibbticka på träden.
Inslag finns av äldre ek och enstaka
lindar. Vid sjöstranden växer strandlövskog med al, asp och björk med en
hel del död multnande ved i form av
lågor och högstubbar. Flera grova aspar
noterades. Bitvis naturskogsartad örtrik
bokskog, bitvis mer parkartad bokskog
av karaktär som pelarsal, dock mest
intill stigar. Totalt sett ett mycket värdefullt tätortsnära naturområde med få
motsvarigheter i kommunen.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, strandlövskog

BIOTOPVÄRDEN: Grova bokar, gamla träd, högstubbar, lågor, rotvältor, senvuxna klena bokar, rötskadade träd med hål, sav och/eller
mulm. Rötskadade äldre ekar, asplågor och högstubbar, björkhögstubbar och lågor, överlag blockrik mark. Sällsynt naturtyp i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9110). Inga
direkt anslutande objekt med liknande bokskog, men Lia bokskog
ligger i närheten.

NATURVÅRDSARTER: Stor sotdyna* NT, sydlig sotticka VU, kanelticka
VU, korallticka NT, oxtungsvamp NT, skinntagging, lunglav* NT, liten
lundlav* NT, savlundlav* EN, bokvårtlav* NT, bokkantlav* NT, mjölig
klotterlav * S, havstulpanlav* S, grå punktlav* S, gulnål* S, lönnlav*
S, rostfläck* S, fällmossa* S, platt fjädermossa* S, guldlockmossa*
S, stare* VU, §, gröngöling* NT, §, lind* S, storrams* S, ekskinn NT,
hårklomossa NT, §, klosterlav VU, koralltaggsvamp NT, liten ädellav
EN, rosa skärelav NT

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000-område, riksintresse för naturvård/
ArtData, nyckelbiotop, Lst NVP
SKÖTSEL: Granfri utveckling – naturlig skogsdynamik.

B18 Löv- och betesmarker vid Dihult					

Klass 2

Aspskog, ädellövskog och lövängsrest vid Dihult. Värdefull asksumpskog och naturskogsartad strandskog ingår också i
objektet.
NATURTYP: Skog och träd

VU, fällmossa, grynig filtlav NT, väddsandbi, ängsmetallvinge NT, stor
sotdyna NT, sjötåtel VU, hårklomossa NT

NATURVÅRDSARTER: Lind, mindre hackspett NT, gröngöling NT, stare
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B19 Betesmark vid Berghem							

Klass 2

Trädbärande hagmark som korsas av
grusväg. Innehåller rösen och murar
samt värdeelement som blommande
buskar av slån och hagtorn. I trädskiktet finns flera stora sälgar, men
även till exempel björk. Hasselbuskar
växer längs med en stenmur i den
norra delen av objektet. Gräsmarker med mycket sommarfibbla och
många intressanta marksvampar.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Trädbärande hagmark

grässvål, rösen, stenmurar Sällsynt naturtyp i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070). Inga anslutande liknande
objekt.

NATURVÅRDSARTER: Buskskvätta* NT, §, sommarfibbla NT, svartnande
narrmusseron EN, rodnande lutvaxskivling VU, rökfingersvamp NT,
violett fingersvamp VU, praktvaxskivling NT, scharlakansvaxskivling NT

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

BIOTOPVÄRDEN: Solitära sälgar, blommande buskar, hasselbuskar,

SKÖTSEL: Fortsatt beteshävd.

B20 Strandlövskogar och svämzoner vid Raskudden		

Klass 2

Naturskogsartad alsumpskog och svämskog vid Möckelns östra strand.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, delvis, riksintresse för naturvård/ArtData, Malmqvist (2014), nyckelbiotop, objekt med naturvärde,
sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §, sjötåtel VU, stor sotdyna NT
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B21 Bokskog vid Liatorp							 Klass 1
Gammal smärre bokskog intill väg.
Gott om gamla bokar, i den nordvästra delen också en hel del högstubbar och lågor. I denna del är
bokbeståndet till viss del olikåldrigt
och flerskiktat, men i andra delar
mer enskiktat och homogent. Stora
delar objektet är städat, dvs. mängden av liggande död ved är låg och
naturvärdet är då något lägre. Denna
multnande ved har samlats ihop
till en större faunadepå i den norra
delen av objektet. Det finns gott
om gamla rötskadade bokar med
värdefull epifytflora i hela objektet.
Objektet är ett tätortsnära område
och används för rekreation. Förutom
stigar finns här en frisbeebana.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ

blockrik mark. Sällsynt naturtyp i kommunen och förekomst av Natura
2000-naturtyp (9110). Inga direkt anslutande objekt med liknande
bokskog, men Diö bokskog ligger i närheten.

NATURVÅRDSARTER: Rosa lundlav* VU, gul pysslinglav* VU, savlundlav* VU, liten lundlav* NT, blek kraterlav* VU, bokvårtlav* NT,
bokkantlav* NT, gulnål S, olivklotterlav* S, lönnlav* S, gröngöling* NT,
§, grålila fingersvamp NT, sydlig blekspik VU

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop
SKÖTSEL: Granfri utveckling – naturlig skogsdynamik. Spara gärna
mer död ved på plats.

BIOTOPVÄRDEN: Gamla bokar, rötskadade träd, savande bokar,
bokhögstubbar och lågor, hålträd, senvuxna och undertryckta bokar,

B22 Sjöstränder och svämskogar på Bölsö udde och Skaldens ö
Klass 1
Flacka men blockrika sjöstränder
med smärre öar och uddar på
Möckelns nordöstra strand. Naturskogsartad svämskog innanför en
zon med pors och viden. Björk dominerar numera trädskiktet efter att
många tallar och alar dött efter 2007
års översvämningar. Ställvis rikligt
med olikåldrig asp. Rikligt med död
ved av olika slag, särskilt talltorrträd
och asplågor. Tidvis översvämmad
skog och rikligt med hårklomossa.
Stora populationer även av klockgentiana och sjötåtel samt flera arter
av stormusslor i strandzonen.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, klibbalskog av översilningstyp, ekskog av örtfattig typ

dy- och sandstränder, torrträd, högstubbar, lågor. Sällsynt naturtyp i
kommunen. Anslutande svämskogar och sjöstränder finns i Möckeln.

NATURVÅRDSARTER: Sjötåtel* VU, klockgentiana* VU, §, stor sotdyna*
NT, hårklomossa* NT, §, flat dammussla* NT, §, svartfläckad rödrock
NT

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop,
sumpskog, Lst NVP
SKÖTSEL: Granfri utveckling av lövskog. Därtill behövs bete, främst för
att motverka igenväxning av stränder.

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, flacka exponerade och skyddade
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B23 Hagmarker vid Bölsnäs							

Klass 1

Mosaikartat objekt med betesmarker
och hagar, delvis med sent betespåsläpp, öppna gräsmarksytor, hässlen,
solitära träd. Grova träd och hamlade
träd växer i spridda rösen. Marken
har en lång beteskontinuitet och verkar vara ogödslad. Blomrika marker
och förekomst av en rad rödlistade
kärlväxter. Riklig förekomst av dagfjärilar.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Fuktig björkhage, ädellövhagmark, hässle, örtrik blockrik gräsmark

naturtyp i kommunen. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230,
6270, 9070). Inga andra direkt anslutande liknande objekt.

NATURVÅRDSARTER: Nötkråka NT, lind, ängsnattviol* NT, §, slåttergubbe* VU, §, mörk solvända* VU, sommarfibbla* NT, backsippa* VU,
§, backruta* NT, jungfrulin* S, hönsbär* N, svinrot* S, getrams* N,
granspira NT

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop,
sumpskog, ängs- och betesmark
SKÖTSEL: Fortsatt nötbete, delvis med sent betespåsläpp. Hamling/
återhamling av lövträd. Naturvårdsbränning bör utföras vid växtplats
för backsippa.

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, odlingsrösen, hamlade lindar, hässlen,
hävdad ogödslad grässvål, grova ädellövträd som skogslönn. Sällsynt

B24 Lövskog vid Gölshult						

Klass 2

Lövnaturskog och ädellövträd vid Gölshult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Lindskål S, rostfläck S

B25 Fyrtången									 Klass 3
Myrmarksmosaik med tallmosse och tallsumpskog samt öppna kärrdråg. Kraftigt påverkad av flera breda ledningsgator.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog

NATURVÅRDSARTER:
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B26 Hagmarker och lövskogar vid Bästerås			

Klass 2

Mosaikartat objekt med betesmarker och hagar. Sydvända
ogödslade backar och enbuskmarker. Örtrik flora med flera
numera sällsynta arter. I de södra
delarna av objektet kan naturvärdet bedömas vara något lägre,
det vill säga påtagligt – klass 3.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Gräsmarker, åkerholmar

Natura 2000naturtyp (6270). Inga direkt anslutande liknande objekt.

NATURVÅRDSARTER: Ask EN, slåttergubbe* VU, §, mörk solvända* VU,
sommarfibbla* NT, jungfrulin* S, svinrot* S, backstarr* S, gröngöling*
NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (delvis)/ArtData, nyckelbiotop,
objekt med naturvärde, sumpskog, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade lindar, hässle, hävdad
ogödslad grässvål. Sällsynt naturtyp i kommunen. Förekomst av

SKÖTSEL: Fortsatt nötbete, delvis med sent betespåsläpp.

B27 Myr väster om Bästerås							

Klass 3

Tallbevuxen myr.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

B28 Betesmark vid Äspemo							 Klass 3
Betesmark vid Äspemo.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

B29 Lövskog vid Äspemon							 Klass 3
Lövdominerad luckig blandskog.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER:
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B30 Lövsumpskog vid Värpeshult

Klass 2

Gammal högvuxen alsumpskog längs
med bäckstråk och tidvis stillastående
vatten i svackor. Flerskiktad och olikåldrig. Väl utvecklat buskskikt av hägg och
hassel. Relativt gott om grova och stora
alsocklar samt en del grov död lövved.
Rikligt med mossklädda block i bäckstråken. Objektet övergår söderut först
i vidkroniga äldre hagmarksekar och sedan i en örtrik äldre bokskog med
förekomst av värdeelement som högstubbar och lågor.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Klibbalskog av översilningstyp

i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080). Inga
direkt anslutande liknande objekt. Lövsumpskogar finns dock vid
Möckeln.

NATURVÅRDSARTER: Alm* CR, ask* EN, lind* S, gröngöling* NT, §,
fällmossa S, grynig filtlav NT, gullpudra S, rostfläck S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

BIOTOPVÄRDEN: Gamla grova alar, stora alsocklar, mossblock, lövlågor, högstubbar, almtorrträd, stillastående vatten. Sparsam naturtyp

SKÖTSEL: Granfri utveckling. Ostörd hydrologi.
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C1 Runneboda myr								 Klass 2
Sammansatt större myrområde på
ömse sidor av kommungränsen.
Själva mossen är bevuxen av småtallar och det finns inga större helt
öppna mosseplan. Däremot finns
inslag av fastmarksöar och förekomst
av tjäder. I den östra kanten ingår
också äldre barrblandskog med åtskilligt med död ved efter stormen
Gudrun 2005. I gränsen till fastmark
finns även en nyckelbiotop med
blandlövskog.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Högmosse, barrblandskog, blandlövskog

närliggande myrar inom Älmhults kommun.

NATURVÅRDSARTER: Tjäder* §, lind* S, lackticka* N, fällmossa* S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

BIOTOPVÄRDEN: På fastmarksöar grova träd, döda träd, högstubbar,
lågor, rotvältor Förekomst av Natura 2000-naturtyper (7110, 91D0).
Myren fortsätter över kommungränsen in i Ljungby kommun. Inga

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och på fastmarksöar samt negativ hydrologisk påverkan.

C2 Mosse sydöst om Stensholm						

Klass 3

Skogsbevuxen myr.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

C3 Betesmarker vid Haghult						 Klass 2
Betesmarker med många stenmurar och lövbårder.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

C4 Betesmarker vid Norra Värpeshult					

Klass 1

Naturbetesmarker och slåtterängar med lång traditionell hävdhistorik.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000, delvis, Naturvårdsavtal (Lst)/ArtData,
Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Jungfru Marie nycklar §, sommarfibbla NT,
ängsstarr NT, slåttergubbe VU, svinrot
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C5 Betesmark söder om Värpeshult					

Klass 3

Betesmark söder om Värpeshult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Jungfru Marie nycklar, svinrot

C6 Sumpskog öster om Grönadal					

Klass 2

Tidvis översvämmad lövsumpskog.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Gulsparv, missne

C7 Örsjön										 Klass 3
Öppen myr med dråg, videbuskage, fastmarksöar och myrgölar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Trana §

C8 Myr öster om Sjöåsen					

Klass 3

Tallmosse korsad av ledningsgata.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

C9 Backsippor i Eneryda							 Klass 2
Öppna gräs- och ljungmarker vid
fornminne, en hällekista i Kölve.
Objektet delas av en korsande väg.
Den rikliga förekomsten av backsippa (ca 600 plantor 2019) utgör
det viktigaste värdet för biologisk
mångfald. I övrigt noteras bland annat
gökärt. Liknande objekt har ofta försvunnit i landskapet. Detta objekt
har klarat sig genom hävden kring
fornminnet. Backsippa växer bara i
anslutning till vägen. Det är önskvärt
att utbredningen av backsippa kan
expandera inom objektet för att göra
den mindre sårbar.
NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Gräsmark

Åkermark omger objektet, som därmed är relativt isolerad.

NATURVÅRDSARTER: Backsippa* VU, §, gökärt* N

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, fornminne

BIOTOPVÄRDEN: Hävdad solöppen gräsmark. Förekomst av biotop
med backsippa som numera är regionalt sällsynt och starkt hotad.

SKÖTSEL: Hävd genom årlig slåtter, där höet bortförs. Småskalig
återkommande naturvårdsbränning är sannolikt gynnsamt.
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C10 Lövskog vid Håralycke							Klass 3
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Sotlav S

C11 Myr öster om Skärvet							Klass 3
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

C12 Lövskog vid Spånghult							Klass 2
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
nyckelbiotop, skyddsvärt träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, gröngöling NT, §, lindskål S, mindre
hackspett NT, §, sotlav S

C13 Garanshultasjön med mader och sumpskogar		

Klass 1

Grund sjö med betade strandängar,
fastmarksöar, vassvikar, videbuskage
och tidvis översvämmade lövsumpskogar. Värdefull häckfågelfauna.
Förekomst av nationellt sällsynta
mossor. Totalt sett ett mycket artrikt
objekt med många ingående värdefulla
naturtyper. Rikt fågelliv och viktig rastplats för gäss, änder och vadare.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Översvämningsmader, sötvattensstrandängar, vass, svämlövskog

(4030, 6270, 6410, 9010, 91E0). Ligger i vattensystem med liknande
objekt, särskilt Virestadsjön norra.

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, mindre hackspett NT, stenskvätta,
rödlånke* NT, röd gaffelmossa* EN, millimetermossa* EN

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000 (delvis), riksintresse för naturvård/
ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog, ängs- och betesmark,
våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Torr hed, betad gräsmark, översvämningsmark,
vassbälten, öar med blandskog, videbuskage, döda lövträd. Sällsynt
naturtyp i kommunen. Förekomst av flera Natura 2000-naturtyper

SKÖTSEL: Fortsatt betesdrift av strandängar. Låt gärna skogsöarna
utvecklas fritt.
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C14 Garanshultasjön								Klass 2
Garanshultasjön är en grund, näringsrik sjö med ett maxdjup på 2 meter. Sjön är cirka 1 km2 stor och flera mindre öar
finns. Viktig rastplats för gäss, änder och vadare.
NATURTYP: Grund sjö/våtmark

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000, riksintresse för naturvård/ArtData,
NORS, SERS, Fisk och fiskar i Kronobergs län

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, sävsparv* VU, §, rödlånke* NT, röd
gaffelmossa* EN, millimetermossa* EN

C15 Betade mader i Virestadnäsasjön					

Klass 2

Våtmark som når sin största utbredning
som grund sjö under våren. Övriga årstider utbreder sig istället främst fuktiga
lågvuxna starrmader kring en utgrävd
och kanaliserad åsträcka. I denna å finns
vatten även sommartid. Den kantas av
videsnår, vass, betade starrmader och av
nötkreatur trampade samt näringsberikade strandpartier. Det finns även stråk
av ung till medelåldrig lövblandskog och
smärre lövholmar dominerade av björk.
Fågelrika marker under vår och försommar med både rastande och häckande
fåglar. Dessutom förekomst av flera naturvårdsarter av mossor och kärlväxter i
anslutning till ån. På intilliggande öppna
betesmarker finns enstaka grova och vidkroniga hagmarksekar samt även partier
med sandslänter.
NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Översvämningsmader, å

slänter. Sällsynt naturtyp i kommunen. Fler våtmarksområden tillstöter söderut i Garanshultasjön.

NATURVÅRDSARTER: Sångsvan* §, trana* §, tofsvipa* §, rödbena* §,
rödlånke* NT, röd gaffelmossa* EN, nickskära* N, stjärtand §, gröngöling NT, buskskvätta* NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, ängs- och
betesmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Periodvis översvämmade starrmader, betesmark,
videsnår, vassar, åsträcka med vatten, grova vidkroniga ekar, sandiga

SKÖTSEL: Fortsatt hävd med sent betespåsläpp.

C16 Myr väster om Boatången						Klass 3
Helt tallbevuxen mosse.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

C17 Betesmarker vid Kistiga						

Klass 3

Betesmarker vid Kistiga.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, äng och
bete

NATURVÅRDSARTER: Jungfru Marie nycklar S, slåttergubbe VU, §
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C18 Lövskog vid Romsalycke						

Klass 2

Trädklädda hagmarker.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Rutlungmossa S

C19 Myr väster om Degerön						

Klass 3

Tallbevuxen mosse.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

C20 Sumpskog söder om Romsalycke					

Klass 2

Lövsumpskog vid bäckdråg.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Skärmstarr S

C21 Betesmark väster om Boön						

Klass 2

Betesmark väster om Boön.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

C22 Betesmarker öster om Boön						

Klass 2

Betesmarker öster om Boön.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

C23 Betesmark vid Boön							Klass 3
Betesmark vid Boön.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:
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D1 Sumpskog norr om Krösnakärr					
Stränder och strandlövskog vid Hängasjön.
NATURTYP: Skog och träd

Klass 3

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog,
våtmark

NATURVÅRDSARTER: Sjötåtel VU

D2 Bokskog vid Askenäs							Klass 3
Bokskog med värdefull kryptogamflora vid Askenäs.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, delvis/ArtData, Lst NVP,
nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Platt fjädermossa S

D3 Betesmark vid Fagerhult						Klass 3
Betesmark vid Fagerhult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

D4 Lövskog vid Fagerhult							Klass 2
Hedädellövskog med gamla bokar vid Fagerhult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Guldlockmossa S

D5 Betes- och ängsmarker i Bårshult					

Klass 2

Blandsumpskog och hagmarksskog med värdefull flora i Bårshult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde,
sumpskog, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Granspira NT, gullviva N, §, jungfru Marie nycklar
§, slåttergubbe VU, §

D6 Myr öster om Lingsgården						Klass 3
Dikad mosse, mest tallbevuxen.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

D7 Käskhultamossen								Klass 2
Myr med öppet mosseplan och fastmarksöar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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D8 Betesmark vid Käskhult							 Klass 2
Betesmark med värdefull flora vid Käskhult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §, jungfru Marie nycklar §

D9 Lövskog vid Käskhult							 Klass 3
Lövskog vid Käskhult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER:

D10 Käskhultasjön									 Klass 2
Käskhultasjön är en näringsfattig och djup sjö som är ca 0,5 km2 stor. Käskhultasjön är en av få sjöar med ett kvarvarande
bestånd av flodkräfta. Rikt fågelliv.
NATURTYP: Djup sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i Kronobergs län

NATURVÅRDSARTER: Storlom §, fisktärna §, flodkräfta CR

D11 Myr väster om Forreryd							

Klass 3

Myrområde med tallmosse, myrgölar, smärre sjöar och gungflyn.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP. sumpskog, NVI

NATURVÅRDSARTER:

D12 Betesmark vid Göteryd							 Klass 2
Betesmark vid Göteryd.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

D13 Lövskog vid Lunden

				

Klass 3

Lövskog och bergbrant vid Lunden.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER:

D14 Myrmarker nordöst om Käskhultasjön		

		

Klass 3

Skogbevuxen myr med bäckdråg.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, sumpskog,
våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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D15 Mosse väster om Slättatorpet					

Klass 3

Skogsbevuxen myr med genomkorsande bäckdråg.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

D16 Ebbhultssjön									 Klass 3
Grund sjö med gungflyn och tallmosse med myrgöl.
NATURTYP: Grund sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Trana §

D17 Barrskog och myr öster om Slättatorpet			

Klass 3

Tallbevuxen mosse.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Våtmark

NATURVÅRDSARTER:

D18 Våtmarker vid
Alsumpskog, talldominerade äldre
blandskogar, gamla öppna slåttermader med högörtvegetation,
sjöstränder och åutlopp i sjö. Lillån
formar flera parallella åfåror och
bildar även smärre korvsjöar och
meanderslingor innan själva åutloppet. Alskogarna är gamla och
högväxta med sockelbildningar.
Grova tallar och björkar växer utmed de blockrika och dyiga sjöstränderna. Totalt sett ett mångformigt objekt med påtagliga
biotopvärden och höga artvärden.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Alsumpskog, blandskog, åmad,
vassar, vattendrag, sjöstrand

Natura 2000-naturtyper (bl.a. 9080). Liknande miljöer finns närmast
på den östra sidan av Römningen.

NATURVÅRDSARTER: Pilblad* NT, sjötåtel* VU, klockgentiana* VU,
§, kungsfiskare* VU (stationär, men troligen inte häckande), §, flat
dammussla* NT

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, ängs- och betesmark, våtmark, Lst
NVP
SKÖTSEL: Gärna återupptaget bete på åmader och stränder i anslutning till Römningen.

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade lindar, hässle, hävdad
ogödslad grässvål, vassbälten, solitära videbuskage. Förekomst av

D19 Lövsumpskog söder om Askenäs					
Ädellövskog och hassellund söder om Askenäs.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Utter NT, §
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Klass 2

D20 Glimmamossen								 Klass 3
Myrgöl omgiven av tallmosse och ett smärre öppet mosseplan.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Våtmark

NATURVÅRDSARTER:

D21 Mosaikmarker vid Sjuhult						

Klass 2

Källpåverkad mark, alsumpskog och betesmark vid Sjuhult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, objekt med
naturvärde, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Klippfrullania S

D22 Betesmarker vid Hästberga						

Klass 3

Betesmarker vid Hästberga.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, äng och
bete

NATURVÅRDSARTER: Jungfrulin, slåttergubbe

D23 Barrskog vid Klockaregölet						

Klass 2

Lövrik barrblandskog utmed stranden
av Römningen och tallmosse med
skogstjärn. Mest värdefullt är den äldre
barrblandskogen längs med sjön. Denna skog är stormskadad sedan Gudrun
och har sedan lämnats. Här finns stora
mängder av död ved i olika former. Grova
mossiga granlågor och tallrotvältor är
mest påtagligt. I luckor denna skog växer
lövträd upp, så att skogen blir än mer
naturskogsartad. Tallmossen är bevuxen
av medelåldrig ganska enskiktad tall
med viss förekomst av klena torrakor
och rotvältor. Enstaka fastmarksholmar
med grov tall, lågor och talltorrakor
finns också. På de sandiga till dyiga sjöstränderna finns olika arter av musslor
och en hel del kortskottsväxter. En markerad stig leder genom tallmossen ut till
barrblandskogen och utmed stranden.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Barrblandskog, blandsumpskog,
tallmosse, skogstjärn, sjöstrand

tallar, videsnår, blandsumpskog. Förekomst av Natura 2000-naturtyp
(91D0).

NATURVÅRDSARTER: Brandticka* NT, äkta målarmussla* NT, flytsäv VU

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark

BIOTOPVÄRDEN: Åtskilliga granlågor, tallrotvältor, högstubbar, torrträd och skadade träd (stormpåverkad skog), skogstjärn, grova gamla

SKÖTSEL: Spara död ved och undvik rationell skogsskötsel samt negativ hydrologisk påverkan.

42

D24 Mader öster om Göteryd			 		

Klass 3

Betade strandmader vid sjön Römningen.
NATURTYP: Myr
NATURVÅRDSARTER:
SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, våtmark

D25 Lövskog vid Göteryd							Klass 3
Lövängsrest och hamlade träd samt grova ekar vid Göteryd.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (Lst)/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Lind S

D26 Betes- och lövmarker vid Ljunggårdsköp			

Klass 2

Bokskog och betesmarker vid Ljunggårdsköp.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (Lst)/ArtData, objekt med naturvärde, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Borsttåg NT, jungfrulin S, jungfru Marie nycklar
§, havstulpanlav S, slåttergubbe VU, §

D27 Blandskog på Ljungön							Klass 2
Naturskogsartad sandbarrskog på ö i Römningen.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO/Lst NVP, nyckelbiotop, objekt
med naturvärde

NATURVÅRDSARTER: Drillsnäppa §, gråtrut VU, §

D28 Römningen									Klass 2
Römningen är en grund sjö med ett maxdjup på knappt fyra meter. Sjön är 3,75 km2 stor och ett flertal öar finns.
Römningen är sänkt men oreglerad (?). Rikt fågelliv.
NATURTYP: Sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i Kronobergs län

NATURVÅRDSARTER: Klockgentiana* VU, §, sjötåtel* VU, flytsäv VU,
storlom §, fisktärna §, flat dammussla* NT, äkta målarmussla* NT
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D29 Mader och betesmarker vid Bjärnhult				

Klass 2

Mosaikartat objekt med vattendraget
Lillån och omgivande öppna slåttermader samt trädbärande betesmarker.
Även förekomst av gölar, liten sjö och
sjöstrand vid åutloppet i Römningen. I
avgränsning till maderna finns betade
trädklädda hagmarker av nöt och får.
Hamlade lindar i olika stadier finns
rikligt i betesmark nära det gamla kulturlandskapet vid Bjärnhult. Även gott
om solitära hasselbuskar och gamla
enbuskar. Värdefullt fågelliv.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/ Slåttermader, trädbärande betesmarker,
meandrande vattendrag, gölar, liten sjö

buskar, grova tallar, öppna hävdade slåttermader, vattendrag, flacka
stränder, gölar. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6410, 9070).
Inga liknande anslutande landmiljöer.

NATURVÅRDSARTER: Klockgentiana* VU, §, äkta målarmussla* NT, flat
dammussla* NT, lind* S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, ängs- och betesmark, våtmark, Lst
NVP

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade lindar i betesmark, hassel-

D30 Lövskog söder om Furuhov						Klass 3
Lövskog söder om Furuhov.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER:

D31 Lövskog vid Ryfors								Klass 2
Strandlövskog vid Lillån.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Utter NT, §

D32 Mader vid Lillån uppströms Lillaryd				

Klass 2

Översvämningsmader och sumpskogar vid vattendrag.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

D33 Lövsumpskog vid Lillån							Klass 2
Strandlövskog omgivande blockrik bäck.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Lake NT, safsa S, utter NT, §
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D34 Lillån										Klass 2
Lillån är ett av de större biflödena till Helge å i Kronobergs län. Ån har sin källa nordöst om Ljungby och mynnar i Helge
å vid Delary.
NATURTYP: Vattendrag

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i Kronobergs län

NATURVÅRDSARTER: Safsa S, utter NT, §

D35 Mesahögarna vid Delary						Klass 2
Gammal deponi av mesakalk, en restprodukt från pappersmassa¬framställning som pågick i närbelägen fabrik under
perioden 1935-1981. Mesakalk är en blandning av kalciumkarbonat och kalciumhydroxid och har högt pH-värde. Detta förhållande möjliggör förekomst av
udda och ovanliga växter och kryptogamer. Området är idag till stora delar
täckt av ett låg- och senvuxet glest trädskikt av björk, tall och gran. I kantzoner
och på omgivande vallar växer även
viden och sälg rikligt. Inslag finns här
av solexponerade och rötskador sälgar.
Genomskärningar i form av kanaler
och sänkor med exponerade ytor av
mesakalken är intressantast. Här finns
kalkkrävande mossor, som är ovanliga i
denna del av Småland. Tidigare har en
stor population av orkidéen ängsnycklar
påträffats, men det är oklart om den
finns kvar. Vildlin finns dock kvar ganska
rikligt i den västligaste delen, också det
en ovanlig art i denna del av landskapet.
NATURTYP/BIOTOP: Täkt och upplag/ Deponi av mesakalk

gamla deponin är en säregen och udda miljö med få motsvarigheter
i kommunen och i länet i övrigt. Dock finns äldre liknande objekt norr
om Delary.

NATURVÅRDSARTER: Vildlin* N, glanslungmossa* N, kragpellia* N,
ängsnycklar §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

BIOTOPVÄRDEN: Diken och öppna ytor med exponerad mesakalk,
vass, solexponerad sälg, rötskadad sälg, solöppna sluttningar. Den

SKÖTSEL:

D36 Hästbergamossen								Klass 3
Stort myrområde med omfattande spår av tidigare torvtäkt. Åtskilliga gölar ligger spridda i myrområdet.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog,
våtmark

NATURVÅRDSARTER: Skuggmossa S

D37 Kringelbäcken och myr väster om Snärhulta sjö		

Klass 3

Stort myrområde med skogsbevuxen myr, Snårhulta sjö och bäckar. Dock mycket produktionsskogar och hyggen inom
objektet.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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D38 Burhulta sjö med omgivande skog				

Klass 2

Kärr med omgivande lövskog.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog,
våtmark

NATURVÅRDSARTER: Spillkråka NT, §, tjäder §

D39 Slagerköpa myr och Jämnhulta göl				

Klass 2

Mosse med fastmarksöar och myrgöl.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde,
sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Klippfrullania S

D40 Åmader och lövskogar väster om Holmseryd 		

Klass 2

Mosaikartat objekt med sväm- och
strandlövskogar i anslutning till vattendraget Helge å. I den nordöstra
delen finns också myrmarker med
mosse. Slåttrade åmader och betesmarker finns ännu i smärre fragment
kring ån. Delar av dessa är dock igenväxande som följd av minskad hävd.
Spritt utmed vattendraget finns döda
lövträd (björk, al, ask), högstubbar
och lågor. Även en hel del videbuskage kantar ån. Den hotade växten
klockgentiana finns ännu kvar på
flera platser med starrängar i objektet. För den talrikaste lokalen i norra
delen har markägaren förtjänstfullt
väntat med slåtter tills växten har
fröat av sig.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/ Strandlövskog, svämskog, tallmosse, åmader

I övrigt är objektets naturtyper sällsynta i kommunen. Förekomst av
Natura 2000-naturtyp (6410).

NATURVÅRDSARTER: Klockgentiana* VU, §, ask* EN, stor sotdyna* NT.
I vattendraget utter NT, § och mal VU.

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000 (delvis)/ArtData, nyckelbiotop,
våtmark, sumpskog, ängs- och betesmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Döda lövträd, högstubbar med tickor, grova blöta
lövlågor, smärre korvsjöar och laguner invid ån, mosse. Anslutande
övre och nedre delar finns av Helge å.

SKÖTSEL: Fortsatt slåtter och bete med sent påsläpp.

D41 Åmader norr om Lindgården						Klass 2
Våtmarker utmed Helge å norr om Lindgården.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000, delvis, riksintresse för naturvård/Lst
NVP, objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark, äng och bete.

NATURVÅRDSARTER:
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E1 Betesmarker vid Osnaköp						 Klass 3
Betesmarker vid Osnaköp.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Jungfrulin, svinrot

E2 Betesmarker vid Länshult						 Klass 2
Betesmarker med värdefull flora vid Länshult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Darrgräs, Jungfru Marie nycklar, sommarfibbla

E3 Betesmarker vid Länshult						 Klass 3
Betesmarker vid Länshult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

E4 Myrmarksmosaik sydöst om Millebygden			

Klass 2

Skogbevuxen myr och tallsumpskog.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/Objekt med naturvärde, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E5 Myrar vid Grässjön							

Klass 3

Myr med bäckar, öppen starrmyr med gungflyn och tallsumpskog.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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E6 Blandädellövskog vid Skoga						Klass 2
Lövskogsområde uppdelat i två olika
områden. En västlig sluttningszon med
sluten blandädellövskog och en östlig
igenväxande hagmark, troligen med
upphörd hävd. I sluttningen ett artrikt
trädskikt med asp, bok, ek och skogslönn som dominerande trädslag. Även
förekomst av björk, klibbal, rönn, ask
och avdöende alm. Blockrik sluttning,
delvis naturskogsartad struktur och en
hel del död ved. Bördigheten växlar från
näringsrik till näringsfattig mark, mest
med vitsippor i fältskiktet. Hagmarken
är stadd i igenväxning och är hassel- och
enbuskrik med tall, ek, björk, lind och
asp i trädskiktet. Vid biotopskyddsgränsen en mycket grov gammal lind uppdelad i flera grova stammar och många
naturvårdsarter.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Blandädellövskog, bokskog, igenväxande hagmark

re asp, hassel, tall, grov björklåga, grova lönnlågor, döda almtorrträd,
blockrik mark. I närområdet finns inga liknande objekt.

NATURVÅRDSARTER: Stiftklotterlav* NT, rostfläck* S, lönnlav* S,
guldlockmossa* S, fällmossa* S, lind* S, alm* CR, ask* EN, lindskål S,
mindre bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd/ArtData, nyckelbiotop
SKÖTSEL: Fläckvis finns rika uppslag av asp, bok och gran. Dessa
uppslag röjs bort när de konkurrerar med äldre lövträd.

BIOTOPVÄRDEN: Grov bok, ek, lind, gammal tidigare hamlad lind, äld-

E7 Myrmarksmosaik norr om Ön					

Klass 2

Myrmarksmosaik med igenväxande mosseplan, öppna genomkorsande dråg och inslag av spridda barrholmar, ibland
upphöjda fastmarksholmar, av olika storlek. På dessa holmar finns ofta gammal barrskog och en hel del död ved. Granholmen i den nordöstra delen är extra
sevärd med naturskogskvaliteer och
förekomst av en del död ved. Även
den gamla senvuxna tallsumpskogen i
den östra delen är ovanlig att träffa på
i dagens skogslandskap. Vegetationen
på myren domineras av vitt utbredda
ytor av ljung, klockljung och tuvull.
Myrytor med spridda lågvuxna martallar dominerar. Helt öppna myrvidder
saknas dock. Låg sentida påverkan.
Det finns gamla igenvuxna diken, men
också lite nyare vid norra gränsen.
Förekomst av skogshöns som orre och
tjäder. Flera nyckelbiotoper och objekt
med naturvärden av hög klass. Totalt
sett ett mycket värdefullt myrmarks
mosaikobjekt.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, mosseplan, tallsumpskog, myrmarksmosaik

I landskapet finns fler myrar, men i närområdet omges objektet mest
av rationellt skötta barrskogar.

NATURVÅRDSARTER: Orre* §, tjäder* §, brandticka* NT, blåmossa* §,
skogsödla* §

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (delvis)/Nyckelbiotop, objekt
med naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Dråg, tallholmar med gammal tall, granholme med
mycket död ved, hänglavar, gammal senvuxen tallsumpskog med
mycket död ved. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (7140, 9010).

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av holmar och kantskogar
samt hydrologisk påverkan som är negativ för myrens naturvärden.
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E8 Lövskog vid Boastad							Klass 3
Ädellövskog och lövängsrest vid Boastad.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER: Guldlockmossa S, lind S

E9 Munka göl									Klass 3
Myrgöl med delvis öppen tallmosse korsad av ledningsgata.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E10 Betes- och lövmarker vid Väraberga				

Klass 3

Ädellövskog och beteshagar vid Väraberga.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Svinrot S

E11 Lövsumpskog vid Helge å, Väraberg				

Klass 2

Naturskogsartad blandsumpskog vid vattendrag, Väraberg.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
nyckelbiotop, sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Safsa S

E12 Lövskog på Helgeåns västra sida					

Klass 2

Rikare lövskog vid Näs med rik vårflora.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Bokvårtlav NT, fällmossa S, lindskål S

E13 Lövskog söder om Skateboda					

Klass 3

Bokskog och källmark vid Skataboda.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER: Gullpudra S, havstulpanlav S

E14 Våtmarker vid Skatebodasjön					Klass 2
Öppna våtmarker med gungflyn. Skrattmåskoloni med 100-150 par.
NATURTYP: Grund sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Brun kärrhök §, skrattmås
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E15 Kärr norr om torpet Höganäs						

Klass 2

Sumpskogar, kärr och fastmarksholmar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog,våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E16 Målagöl med omgivande myr					

Klass 2

Stort myrområde med myrgöl och ansluter till Skärsjön och flera stora myrobjekt österut. Påverkat av både äldre och
nyare dikningar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E17 Lövmarker vid Lönhult							Klass 2
Hagmarksskog med grova spärrgreniga träd vid Lönhult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Platt fjädermossa S

E18 Staffensmossen								Klass 2
Skogbevuxen myr kombinerat med öppna myrytor med dråg.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E19 Myr öster om Gölsön							Klass 2
Öppen myr med inslag av spridda
fastmarksholmar. Delar av dessa holmar har en naturskogsliknande barrblandskog med ett varierat inslag
av björk. I flera av dessa är mängden
av död ved stor, särskilt granlågor
och tallrotvältor. Vegetationen på
myren domineras av vitt utbredda
dråg med myrliljeängar omväxlat
med klockljung och ljung på tuvorna
och vitag i höljorna. Öppna myrytor
med enstaka lågvuxna martallar. På
vissa skogsholmar dock mer ordinär
planterad gran. Det finns några äldre
igenväxande diken.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, myrmarksmosaik

ingår således i ett myrrikt landskap.

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, tjäder* §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, objekt med naturvärde,
våtmark

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, fastmarksöar, dråg, torrakor, högstubbar, senvuxen gran, lågor och rotvältor. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (7110, 7140). Myren omges av flera andra stora myrar, och

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och på holmar ute
i myren samt negativ hydrologisk påverkan.
51

E20 Kärrnäsamossen								Klass 2
Stor myr med ett öppet mosseplan.
I kantzonerna inslag av spridda fastmarksholmar. Dessa hyser dock få intressanta värdeelement. Dock rikligt
med klena torrtallar i myrens norra
del, troligen beroende på många
avvattnande diken, nu stadda i igenväxning. Vegetationen på myren
domineras av ljung. Öppna myrytor
med spridda lågvuxna martallar. Tidigare värdefull lokal för ljungpipare,
som dock har minskat och på senare
år troligen också försvunnit som
häckfågel. Orrspel.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, öppet mosseplan

flera andra stora myrar, och ingår således i ett myrrikt landskap.

NATURVÅRDSARTER: Ängspiplärka* NT, §, buskskvätta NT, §, orre §,
blåmossa §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog,
våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, fastmarksholmar, klena torrakor, tallrotvälta. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (7110). Myren omges av

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och på holmar ute
i myren samt negativ hydrologisk påverkan.

E21 Myrmarksmosaik öster om Anderstorp				

Klass 2

Öppen myr med inslag av spridda
fastmarksholmar. Delar av dessa
holmar är lite påverkade av rationellt
skogsbruk, men mängden av värdeelement är ändå begränsat. Vegetationen på myren domineras av ljung
med enstaka lågvuxna martallar. På
vissa skogsholmar dock mer ordinär
planterad gran. Det finns några diken, där ett i södra delen underhållits
nyligen. Förekomst av orre.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, myrmarksmosaik

i ett myrrikt landskap.

NATURVÅRDSARTER: Orre* §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ ArtData, sumpskog, objekt med naturvärde,
våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, fastmarksöar, torrakor, högstubbar,
senvuxen gran, lågor och rotvältor. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (7110). Myren omges av flera andra stora myrar, och ingår således

SKÖTSEL: Fläckvis finns rika uppslag av asp, bok och gran. Dessa
uppslag röjs bort när de konkurrerar med äldre lövträd.
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E22 Kärr och mossar söder om torpet Lidarna			

Klass 2

Myr med genomrinnande bäck och öppna starrytor. Myrens kantzoner är bevuxna av sumpskogar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E23 Barrsumpskog vid Högahult						Klass 3
Naturskogsartad gransumpskog och lövsumpskog vid Hagahult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

E24 Tallsumpskog sydöst om Furulund						
Tallsumpskog korsad av ledningsgata.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Enetjärn (2015), sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

E25 Vena mosse									Klass 3
Skogsbevuxen myr med litet bäckdråg längst i söder.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Enetjärn (2015), sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

E26 Hökhults NR									Klass 2
Bok- och lövsumpskogar vid Hökhult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: NR, biotopskydd SVO/ArtData, nyckelbiotop,
sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, kantarellmussling S, rostfläck S,
Sphinctrina turbinata VU, bokkantlav NT, bokvårtlav NT.

E27 Lövskog vid Björkbacka							Klass 3
Lövskog vid Björkbacka.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP. nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER:
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E28 Ekdominerade lövskogar vid Delary				
Ett större mosaikartat lövskogsområde
vid Helge å med förekomst av flera
skogstyper. På höjdryggen i den norra
delen växer ekdominerad medelåldrig
till äldre blandskog på gammal inägomark och fornåkrar. Inslag finns av gamla grova lindar och senvuxna ganska
klena men gamla ekar. Lövrik blandskog
kantar objektet mot den dämda ån. I
denna strandnära ofta sluttande zon
finns gott om död ved och lövskogen
har där delvis en naturskogsartad karaktär. Nedströms dammluckan bildas
kvillar, där vattendraget delas upp och
rinner som ett nätverk genom strandlövskog och svämskog med mycket
ask och al. Många grova rotvältor av
ask ligger här sedan stormen Gudrun
2005. Längs med ån söder om bron är
marktillståndet mer näringsrikt och inslaget av alm och
sykomorlönn är ställvis stort. Många grova träd, bland
annat av al och asp, växer också där. Totalt sett ett mycket
trädslagsrikt objekt, där i stort sett alla viktigare trädslag i
kommunen noterades. Förekomst också av en rad natur-

Klass 2

vårdsarter. Naturvärdet varierar dock stort inom området.
Vissa partier gränsar till högsta naturvärde, medan mer
påverkad och ensartad alskog bara har visst naturvärde.
Merparten av objektet bedöms dock ha högt naturvärde.
Värdefullt tätortsnära objekt. Röjning av ung gran har nyligen gjorts, men även vissa uttag av grövre björk och asp.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Ekskog av örtfattig typ, strandalskog

heter och mulm. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (7110, 7140).
Myren ansluter till sjö och översvämningsmader österut.

NATURVÅRDSARTER: Dvärgbägarlav *NT, oxtungsvamp* NT, skillerticka* VU, bittersopp* S, fällmossa* S, grynig lundlav* N, blanksvart
myra* N, skogsalm* CR, ask* EN, skogslind* S, hasselsopp* S, utter NT,
hårklomossa NT, §, tibast S, bäckbräsma S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP

SKÖTSEL: Röjning av uppväxande ung gran. Skötselåtgärder har
nyligen utförts i objektet.

BIOTOPVÄRDEN: hässle, grov ek. grov ask, grova lövträd med hålig-

E29 Lövskog vid Lillån i Delary						

Klass 2

Lövskog på ömse sidor av åfåra i Delary.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

NATURVÅRDSARTER: Gulpudrad spiklav S, sotlav S

E30 Betesmarker och lövskogar vid Kölaboda			

Klass 2

Betesmarker och lövskog vid Kölaboda.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, Lst NVP, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Borsttåg NT
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E31 Myrmarksmosaik vid Sköldsbygd				

Klass 2

Stor myr med ett relativt öppet
mosseplan. Gott om spridda fastmarksholmar. Flera av dessa hyser
gammal barrblandskog med gamla
tallar och granar. Vegetationen på
myren domineras av ljung och tuvsäv.
Öppna myrytor med spridda lågvuxna
martallar. Skogshöns förekommer i
objektet.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, fastmarksholmar

sjö och översvämningsmader österut.

NATURVÅRDSARTER: Tjäder* §, orre* §

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000 (delvis)/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Öppen mosse, fastmarksholmar, klena torrakor,
tallrotvältor.

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och på holmar ute
i myren samt negativ hydrologisk påverkan.

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (7110, 7140). Myren ansluter till

E32 Bokdunge nordöst om Slätthult					

Klass 3

Liten bokdunge med högvuxna gamla
bokar, med inslag av rötskadade träd,
bohål och död ved. Återstår ett dussintal bokar, där varje stam är värdefull
för naturvårdsintressanta kryptogamer. Flera rödlistade lavar och mossor
på stammarna. Rosa lundlav är mest
ovanlig med förekomst på en stam,
medan havstulpanlav växte på nästan varje stam. Starkt hotat objekt av
uppväxande gran och isolering samt
generationsglapp.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ

bar, boklågor.. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110). Omges av
barrplanteringar och hyggen, och är isolerad från liknande biotoper.

NATURVÅRDSARTER: Rosa lundlav* VU, bokkantlav* NT, bokvårtlav*
NT, bokfjädermossa* NT, havstulpanlav* S, fällmossa* S, grynig lundlav* N, lunglav NT

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop
SKÖTSEL: Granröjning kring de gamla bokarna. Kräver akut åtgärd!

BIOTOPVÄRDEN: Gamla bokar, rötskadade bokar, bohål, bokhögstub-

55

E33 Betesmarker vid Kölaboda						Klass 2
Betesmarker med värdefull flora vid Kölaboda.
NATURTYP: Äng och betesmark
NATURVÅRDSARTER: Granspira NT, jungfrulin S, klockgentiana VU, §
SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, äng och
bete

E34 Kärr på Farstusjöns norra sida					

Klass 2

Öppna översvämningsmader kring rinnande vattendrag. Maderna utgörs av blåtåtel, starr och pors samt smärre partier
med vass. Maderna kantas av en lövrik barrbland-skog, mest medelåldrig och skogligt påverkat, men på flera ställen
med inslag av värdeelement som äldre grövre träd samt bok, asp och björk.
NATURTYP/BIOTOP: Myr/Mader, vattendrag,
barrblandskog
NATURVÅRDSARTER: Inga noterade.
BIOTOPVÄRDEN: Öppna mader, vattendrag, gungflyn, värdeelement grova träd,
högstubbar, lågor. Förekomst av Natura
2000-naturtyp (7140). Myren ansluter
västerut till den stora myrmarksmosaiken
vid Sköldsbygd och till Farstusjön söderut.
SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt
med naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst
NVP
SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i
myrkanter och negativ hydrologisk påverkan på vattenmiljöerna.

E35 Sumpskog väster om Kölshult					

Klass 2

Naturlig skogsbäck och översvämningsskog väster om Kölshult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

E36 Mosse sydöst om Kölshult						Klass 3
Skogsbevuxen myr med korsande bäck. Inslag av produktionsskogar och hyggen.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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E37 Lövmarker vid Kölshult							Klass 3
Ädellövskog och ädellövträd vid Kölshult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER: Lind

E38 Mosse väster om Brokhult						Klass 3
Skogsbevuxen myr. Korsas av väg 120.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E39 Kölshulta sjö									Klass 3
Öppna våtmarker med gungflyn. Kantskogar med stort lövinslag.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E40 Lövskog vid Brokhult							Klass 3
Lövängsrest söder om Brokhult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER:

E41 Brokhultasjön									Klass 2
Flikig grund sjö och anslutande våtmarksområde strax intill väg 120. I
sjökanterna gungflyn, vassbälten och
en björkdominerad lövskogsbård
innan rationellt skött barrskog tar
vid. Fin fågelsjö med sångsvan och
trana. Lätt tillgänglig och delvis överblickbar sjö från plats vid vägen.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/ Vassbälten, gungfly, strandlövskog

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Sångsvan* §, trana* §

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av kantskogar samt ytterligare hydrologisk påverkan som kan vara negativ för våtmarksområdets
naturvärden.

BIOTOPVÄRDEN: Vassbälten, gungfly, lövskogsbård, död ved. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (7140). Myren omges av till stor del
rationellt skötta barrskogar och hyggen.
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E42 Bokskog vid Vareböke							Klass 2
Ädellövnaturskog vid Vareböke.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde,
nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, lunglav NT, S, mindre flugsnappare

E43 Virenhults mosse								Klass 3
Mosse gränsande till torvtäkt. Variationsrikt myrmarksområde som även
inkluderar gamla granholmar, som till
stor del blåst ner och bildar stora brötar
på flera ställen. Det finns även äldre
senvuxen tallsumpskog med talltorrakor samt öppna kärrdråg med myrlilja.
I övrigt dominerar ljung, tuvsäv och
tuvull. Dikningspåverkan finns närmast
torvtäkten, annars relativt låg påverkan. Påverkan från sentida rationell
skogsskötsel är också relativt begränsad. Förekomst av flera naturvårdsarter.
Sammantaget ett tätortsnära värdefullt
kvarvarande myrområde. Partier med
äldre barrskog och mycket död ved kan
bedömas ha högt naturvärde – klass 2.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, tallsumpskog

och objekt med naturvärde.

NATURVÅRDSARTER: Brandticka* NT, kungsfågel* VU, §, blåmossa §,
mindre hackspett NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, kärrdråg, granholmar med mycket död
ved, äldre senvuxen tallsumpskog med död ved. Förekomst av Natura
2000-naturtyp (91D0). Myren omges av till stor del rationellt skötta
barrskogar. Norr om torvtäkten finns dock ytterligare nyckelbiotoper

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av holmar och kantskogar
samt ytterligare hydrologisk påverkan som kan vara negativ för
myrområdets naturvärden.

E44 Mosse öster om Holmsjön						Klass 3
Skogsbevuxen myr med inslag av smärre fastmarksholmar. Objektet korsas av ledningsgata.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E45 Mossar söder om Farstusjön						Klass 3
Större skogsbevuxen myr med fastmarksholmar. Inslag av produktionsskogar och
hyggen.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
nyckelbiotop, sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

E46 Betesmarker vid Torsholma						Klass 2
Betesmarker med värdefull flora vid Torsholma.
NATURTYP: Äng och betesmark

jungfrulin S

NATURVÅRDSARTER: Backsippa VU, §, slåttergubbe VU, §, svinrot S,

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, äng och bete
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E47 Myr sydöst om Strömsborg						Klass 3
Myr och sumpskogar nordöst om Torsholma.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/ArtData, objekt med
naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Missne S

E48 Myr söder om Björkhaga						Klass 3
Skogbevuxen myr söder om Björkhaga.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E49 Myrmarksmosaik nordväst om Krusasjön			

Klass 2

Myr- och skogsmosaik nordväst om Krusasjön.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E50 Krusasjön									Klass 2
Krusasjön är 0,5 km2 stor, näringsfattig sjö med ett maxdjup på drygt 10 meter. Sjön är belägen i de sydligaste delarna
av Älmhults kommun och hyser ett av få kvarvarande bestånd av flodkräfta.
NATURTYP: Djup sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i Kronobergs län

NATURVÅRDSARTER: Flodkräfta CR

E51 Ädellövskog vid Kruseböke						Klass 1
Blandädellövskog i sluttningar och
i igenväxande betesmarker vid Kruseböke. Förekomst av ett stort antal
grova träd, varav många är jätteträd.
Främst gäller det tidigare hamlade
lindar och askar, men även av bok,
ek, alm och avenbok. Objektet är
en igenväxande lövängsrest med
stor trädslagsblandning. Överlag är
trädskiktet flerskiktat och olikåldrigt, men det finns ytor med mer
homogen avenbok, ek och asp. Variationsrikt och mångskiftande objekt.
Mängder av värdefulla värdeelement
och förekomst av en rad naturvårdsarter. Sammantaget ett mycket värdefullt naturvårdsobjekt.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Avenbokskog, igenväxt äng/hagmark av ask-almtyp, igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp, bokskog av
lågörttyp

mur, grova ädellövträd (ask, bok, ek, lind, alm) – flera jätteträd, grova
avenbokar, hamlade lindar och askar, grova boklågor, grov solexponerad eklåga, hässle, asphögstubbar, asplågor, björklågor. Sällsynta
naturtyper i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyper
(9110, 9160, 9180). Inga anslutande liknande objekt.

NATURVÅRDSARTER: Lunglav* NT, almlav* VU, blek kraterlav* VU,
orangepudrad klotterlav* NT, fällmossa* S, platt fjädermossa* S,
trubbfjädermossa* S, trädporella* S, guldlockmossa* S, storrams* S,
gullpudra* S, skogslind* S, ask* EN, skogsalm* CR

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, brant sluttning, bäckdråg, rösen, sten-

SKÖTSEL: Brunnsröjning av ung gran kring grova ädellövträd, främst ek.
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E52 Bokskog och barrsumpskog sydöst om Hägdabygd Klass 2
Skogsområde som består dels av en
gammal bokskog på frisk mark, dels en
större barrsumpskog på fuktig till blöt
mark. I och vid den senare finns även
al och björk så att det bildas en blandsumpskog. Trädskiktet i såväl bokskogen som i sumpskogarna är gammalt
och har lång kontinuitet. Mängden av
gamla träd, senvuxna träd, socklar och
död ved i olika former är stor och omfattande. Särskilt barrsumpskogen är
naturskogsartad med en mycket liten
sentida skoglig påverkan. Där finns särskilt många värdeelement. Förekomst
av exklusiva lavar i både bokskogen
och i sumpskogen, med de enda kända
förekomsterna i kommunen av hållav
och ädelkronlav. Sammantaget ett
mycket värdefullt skogsobjekt.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, barrsumpskog, blandsumpskog

bar, bäckdråg, översilning, rännil, hög luftfuktighet. Sällsynta skogstyper i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080,
9110). Liknande objekt strax norrut.

NATURVÅRDSARTER: Hållav* VU, ädelkronlav* VU, bokvårtlav* NT,
bokkantlav* NT, havstulpanlav* S, fällmossa* S, lunglav NT

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis), Natura 2000 (delvis)/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, sumpskog, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, grova bokar, senvuxna rötskadade
bokar, bok-högstubbar, boklågor, alsocklar, gamla senvuxna granar
och tallar, barrtorrträd, barrotvältor, barr- och lövlågor, lövhögstub-

SKÖTSEL: Återkommande röjning av ung gran i bokskogen. Undvik
rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk påverkan.

E53 Bokskog och tallsumpskog öster om Hägdabygd

Klass 2

Sammansatt objekt bestående av gammal bokskog i östra respektive västra
delen, en smärre hagmark i den västra
samt mellanliggande myrmarksmosaik med öppen myr och omgivande
tallsumpskog. Bokskogen är gammal
och innehåller en hel del grova träd,
högstubbar och lågor. Den är också
delvis olikåldrig och skiktad. Bitvis finns
dock mycket ung gran, särskilt i den
östra bokskogen. Delar av tallsumpskogen på den östra sidan av myrgölen
innehåller gamla vridna tallar och talltorrakor, medan övrig tallsumpskog är
mer medelåldrig och homogen. Aktivt
rationellt skogsbruk pågår i anslutning
till objektet, och öppna hyggen angränsar nu på den södra sidan av objektet.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, tallsumpskog, öppen myr, trädbärande hagmark

Natura 2000-naturtyper (7140, 9070, 9110, 91D0). Omges söderut av
barrplanteringar och hyggen, men än mer söderut ansluter gammal
bokskog och barrsumpskogar.

NATURVÅRDSARTER: Bokfjädermossa* NT, bokvårtlav* NT, bokkantlav* NT, havstulpanlav* S, fällmossa* S, platt fjädermossa* S

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis)/ArtData, nyckelbiotop,
sumpskog, ängs- och betesmark

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, grov bok, rötskadade träd, bokhögstubbar, boklågor, talltorrträd, gammal tall, myrgöl. Förekomst av

SKÖTSEL: Fortsatt bete av hagmark. Granröjning i bokskog.
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E54 Lövskog vid Lindås								Klass 3
Lövängsrest med hamlade träd och lövskog vid Lindås.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER:

E55 Mosse väster om Lindås							Klass 3
Skogsbevuxen smärre myr med fastmarksöar och korsande bäck.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

E56 Barrskog vid Lindås							Klass 3
Barrnaturskog med rikligt med död ved vid Lindås.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Knärot NT, §

E57 Bårsnen med omgivande myrmarker				

Klass 2

Öppna våtmarker med gungflyn växlande med klarvattenytor samt stråk med sumpskog och dråg. Värdefull fågellokal.
NATURTYP: Grund sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Trana §
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Kronan och Möckelsnäs 						

Klass 1

Naturskogsartad blandädellövskog
på rik mark med grönsten. Olikåldrig
och mest flerskiktad skog med inslag
av högvuxna grova gamla ädellövträd. Artrikt trädskikt med dominans
av ek, skogslönn och lind. Även förekomst av undertryckta senvuxna
stammar. Åtskilliga lågor i olika
nedbrytningsgrad och exponering.
Torrträd, hålträd och rötskadade träd.
Riklig förekomst av naturvårdsarter
av olika organismgrupper. Betad ekskog på udden i söder. Naturreservat
med stigsystem genom objektet.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Blandädellövskog, brantskog av
ädellövrik typ

S, lundarv* S, myskmadra* S, storrams* S, lundbläcksvamp* NT
BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, grova ädellövträd, jätteekar, gamla
ädellövträd, grova ädellövlågor, torrträd, hålträd, hamlingspåverkade
lindar, rötskadade träd, grönsten, mossblock med intressant mossflora, ansluter till sjö runtom, hög luftfuktighet

NATURVÅRDSARTER: Ekticka* NT, ekskinn* NT, almrostöra* VU,
rutskinn* NT, trubbfingersvamp VU, saffransfingersvamp VU, prakttagging VU, lundticka VU, oxtungsvamp NT, korallticka NT, blekticka
NT, stor tratticka NT, cinnoberspindling NT, spinnfingersvamp
NT, skinntagging NT, blek kraterlav* VU, lunglav* NT, almlav* VU,
orangepudrad klotterlav* NT, stiftklotterlav* NT, liten sönderfallslav* VU, liten lundlav* NT, bokvårtlav* NT, bokkantlav* NT, gulnål*
S, stor knopplav* S, rostfläck* S, traslav* S, rävsvansmossa* S, grov
baronmossa* S, trädporella* S, platt fjädermossa* S, guldlockmossa*
S, fällmossa* S, vårärt* S, mörk lungört* S, svart trolldruva* S, lind* S,
alm* CR, ask* EN, underviol* S, hässleklocka* S, lundelm* S, blåsippa*

Sällsynta natur- och skogstyper i kommunen samt förekomst av
Natura 2000-naturtyper (9020, 9160). Taxås NR angränsar till objektet
norrut.
SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, Natura 2000-objekt (delvis), riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, Lst NVP
SKÖTSEL: Framgår av skötsel- och bevarandeplan. Naturlig skogsdynamik är en viktig utgångspunkt.
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Möckelns sydöstra strand						Klass 1

Svämlövskog och strandmiljöer med värdefulla växtplatser för bland annat strandjordtunga (EN).
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, Malmqvist (2014), objekt
med naturvärde, sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §, korallticka NT, strandjordtunga EN, rostfläck S, safsa S, sjötåtel VU

F3

Hagmarker med äldre träd vid Sällhult				

Klass 1

Betesmarker med ädellövträd vid Sällhult.
NATURTYP: Äng och betesmark

gubbe VU, §

NATURVÅRDSARTER: Mindre hackspett NT, gröngöling NT, slåttersandbi VU, sommarfibbla NT, ängsstarr NT, darrgräs S, jungfrulin S,
jungfru Marie nycklar §, almrostöra VU, orange bokticka EN, slåtter-

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
nyckelbiotop, äng och bete

F4

Hagmarker och lövskogar vid Stockanäs			

Klass 2

Mosaikartat objekt med betesmarker
och hagar. Naturreservatet Stockanäs
är en del av objektet. Större delen av
reservatet består av blandskog, men
här finns också igenvuxen odlingsmark med ädellövträd. I området
finns många sällsynta arter vedsvampar och skalbaggar som är beroende
av gammal skog och döda träd.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Aspskog, klibbalskog av
översilningstyp, hässle, trädbärande hagmark

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade lindar, hässle, hävdad
ogödslad grässvål, grov asp, hålträd, solöppna gläntor. Förekomst
av Natura 2000-naturtyper (t.ex. 9070, 9080). Objektet ligger i en
ansamling av andra värdefulla lövskogar och hagmarker på den östra
sidan av Möckeln.

NATURVÅRDSARTER: Sommarfibbla* NT, jungfrulin* S, svinrot* S,
ask* EN, stare* VU, gröngöling* NT, §, sparvuggla §, sjötåtel VU, stor
sotdyna NT, brandticka NT, kandelabersvamp NT, Cis submicans NT,
slåttersandbi VU, väddgökbi VU, mindre bastardsvärmare NT, gropig
brunbagge NT, gulbandad brunbagge NT, korthornad ögonbagge
NT, svartvingad svampbagge NT, granbarkmögelbagge NT, Corticaria
interstitialis NT, mindre hackspett NT.

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat/ArtData, nyckelbiotop, objekt med
naturvärde, sumpskog, Lst NVP
SKÖTSEL: Fortsatt bete, gärna med sent betespåsläpp.
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F5

Lilla Stenbrohult								Klass 2

Lövskogar, slåtteräng och blomrika vägrenar vid Lilla Stenbrohult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: NR, riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
nyckelbiotop, objekt med naturvärde, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Mindre bastardsvärmare NT, silkesslidskivling
VU, ängsmetallvinge NT

F6

Skog sydöst om Lilla Stenbrohult					

Klass 2

Smärre barrnaturskog. Objektet ligger inklämt mellan järnväg i öster och väg i väster.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Bronshjon S, kungsfågel VU, §

F7

Stenbrohult									Klass 1

Mosaikartat objekt med välhävdade
betesmarker, slåtterängar och hagar
övergående västerut i gamla bokskogar. Hagmarker och slåtterängar
är mycket högklassiga med en långvarig hävdkontinuitet. I betesmarkerna
vid Djäknabygd finns en lång rad av
hävdgynnade rödlistade marksvampar. I de gamla bokskogarna växer
många exklusiva rödlistade lavar och
marksvampar. Sammantaget är detta
ett objekt med mycket höga naturvärden.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Trädbärande betesmark,
slåtteräng, hässle, bokskog av örtfattig typ

NT, nötkråka NT, mindre hackspett NT, större sågsvartbagge NT,
gulbandad brunbagge NT, Cryptophagus fuscicornis NT

NATURVÅRDSARTER: Skogsalm* CR, fläckmaskros VU, stor vaxlav EN,
almsnabbvinge NT, brödmärgsticka* NT, orangepudrad klotterlav
NT, savlundlav* EN, rosa lundlav* VU, kortskaftad parasitspik* VU,
liten blekspik* VU, bokvårtlav* NT, lunglav* NT, liten lundlav* NT,
barkkornlav* S, grynig nållav* S, tallmulmblomfluga NT, lundvaxskivling* NT, lömsk flugsvamp* S, mjölrödskivling* NT, kandelabersvamp*
NT, skinntagging* NT, sydlig taggfingersvamp* NT, laxfingersvamp
VU, guldfingersvamp* VU, borsttåg* NT, slåttergubbe* VU, lila
vaxskivling* VU, praktvaxskivling* NT, violett fingersvamp* VU, dadelvaxskivling* VU, rodnande lutvaxskivling* VU, lutvax-skivling* NT,
korpnopping* NT, stornopping* NT, svartnande narrmusseron* EN,
rökfingersvamp* NT, brödmärgsticka* NT, rotsopp NT, kastanjesopp

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hässle, hävdad ogödslad grässvål, blomrik mark, boklågor, björkhögstubbar, grova ädellövträd. Sällsynta
natur- och skogstyper i kommunen samt förekomst av flera Natura
2000-naturtyper (t.ex. 6230, 6270, 6510, 9070, 9110). Flera angränsande och delvis liknande objekt, främst Linnés Råshult och Stockanäs.
SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat (delvis), Natura 2000-objekt (delvis), Naturvårdsavtal Lst (delvis), riksintresse för naturvård/ ArtData,
nyckelbiotop, äng- och betesmark, Lst NVP
SKÖTSEL: Framgår av skötselplan och bevarandeplan. Fortsatt hävd
av slåtter- och betesmarker är viktigt.
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F8

Linnés Råshult								Klass 1

Mosaikartat gammalt kulturlandskap
med en mager men frisk artrik slåtteräng, allmogeåkrar och betesmarker
med hassel och spridda lövträdsolitärer.
Efter ett uppehåll i början av 1900-talet
återupptogs slåttern 1953, och har fortgått årligen sedan dess. Råshult är numera kulturreservat. För besökare finns
en vandringsled genom området, där
den närmast bedövande blomsterprakten av åkervädd, rotfibbla, ängsskallra
och sommarfibbla kan beundras utan
att trampas ner. Värdena är mycket
höga för flera olika organismgrupper,
som insekter (särskilt bin), kärlväxter
och ängssvampar. Totalt sett har ett
mycket stort antal naturvårdsarter rapporterats från objektet. Sammantaget
är detta inte bara ett objekt med höga
kulturvärden, utan även ett objekt med
högsta naturvärde.
NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Trädbärande betesmark,
slåtteräng, allmogeåkrar, hässle, bokskog av örtfattig typ

BIOTOPVÄRDEN: Gamla ädellövträd, hamlade grova lindar, solexponerade björkhögstubbar, gamla hasselbuskar, rösen, sandiga stigar,
solöppna blomrika ängsmarker. Hävdade gamla slåtterängar är mycket sällsynta och förekomst av flera Natura 2000-naturtyper (t.ex. 6510
och 9070). Flera angränsande och delvis liknande objekt, närmast
angränsande Stenbrohult NR.

NATURVÅRDSARTER: Slåttersandbi* VU, väddgökbi VU, storfibblebi
NT, bryngökbi NT, slåttergubbemal VU, mindre bastardsvärmare
NT, bredbrämad bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT, mörk
bronsblomfluga NT, granspira* NT, ängsnattviol* NT, §, jungfru Marie
nycklar* S, §, sommarfibbla* NT, slåttergubbe VU, §, backruta NT,
borsttåg NT, klockgentiana VU, §, ljus solvända NT, mörk solvända VU,
violett fingersvamp VU, jungfrulin* S, tennvaxskivling* EN, brödmärgsticka NT, lundvaxskivling NT, åkerkål NT, lundvaxskivling NT,
praktvaxskivling NT, scharlakansvaxskivling NT, grålila vaxskivling VU,
lila vaxskivling NT, lutvaxskivling NT, oxtungsvamp NT, lunglav NT,
rosa lundlav VU, gröngöling NT, §, spillkråka NT, §, stare VU, §, mindre
hackspett NT, §, nötkråka NT, §

F9

SKYDD/UNDERLAG: Kulturreservat (delvis), Natura 2000-objekt
(delvis), riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, ängs- och
betesmark, Lst NVP
SKÖTSEL: Framgår av skötsel- och bevarandeplan. Viktigt är fortsatt
sensommarslåtter med efterbete av nötkreatur och skötsel av träd
genom hamling/återhamling.

Lövskog och ängsmarker vid Borshult				

Klass 2

Ädellövskog och lövängsrest vid Borshult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
objekt med naturvärde, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Mindre bastardsvärmare NT, slåttersandbi VU,
sommarfibbla NT, slåttergubbe VU, §, månlåsbräken NT

F10 Myrmarker och vattendrag söder om Såganässjön

Klass 2

Myrmarker med dråg och gölar samt vattendraget Helge å. Objektet korsas av väg 23.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Mal VU, utter NT, §
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F11 Lövmarker vid Såganäs							 Klass 2
Lövängsrest och betesmark med
hamlade träd.

NATURTYP: Äng och betesmark
NATURVÅRDSARTER: Gröngöling NT, §,
rostfläck S, slåttersandbi VU, slåttergubbe
VU, sommarfibbla NT
SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för
naturvård/ArtData, Lst NVP, objekt med
naturvärde, nyckelbiotop, sumpskog

F12 Tystesjön										Klass 3
Smärre öppen myr med gungflyn och dråg.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Trana §

F13 Lövskogar vid Sutareboda						Klass 3
Lövängsrest och lövrik barrnaturskog vid Sutareboda.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER: Lind S

F14 Steningeboda motorbana						Klass 2
Sandmark med rödlistade växetr och insekter på motorbana vid Steningeboda.
NATURTYP: Sandmiljö

ölandsgökbi VU

NATURVÅRDSARTER: Dvärglin VU, mindre bastardsvärmare NT,
slåttersandbi VU, storfibblebi NT, vickerglasvinge NT, väddgökbi VU,

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

F15 Barrskog väster om Holkya						Klass 2
Barrnaturskog med död ved väster om Holkya.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Bokvårtlav NT, fällmossa S, lindskål S
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F16 Möckelns sydvästra strand						Klass 1
Svämskog och sjöstränder på Möckelns sydvästra strand.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, Malmqvist (2014),
sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §, sjötåtel VU

F17 Lövskogar vid Myrbacka						Klass 2
Lövängsrester med hamlade träd vid Myrbacka.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, gröngöling NT, §, lind S, rostfläck S

F18 Lövskog och betesmark vid Bökhult				

Klass 2

Mosaikartat objekt vid Möckeln med
strandnära alskog, trädklädda betesmarker och ädellövdominerade träddungar samt lövsumpskog. Speciellt
anmärkningsvärt är det stora inslaget
av lind i olika åldrar. Det finns även
grova och ihåliga stammar av lind,
bok och ek. Det gör objektet särskilt
värdefullt för hålhäckande fåglar som
hackspettar. Den östra delen utgörs av
lågvuxen lövsumpskog av viden, björk
och sälg. Backsippa växte tidigare i
objektet, men har inte noterats de senaste åren trots eftersök. Flera arter av
vaxskivlingar har rapporterats från betesmarken, men det rör sig enbart om
vanligare arter. Välbesökt närbelägen
camping och stigar med informationsskyltar leder genom objektet.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Trädbärande hagmark av lind-ektyp, blandädellövskog, lövsumpskog, alskog

jätteträd), rötskadad klen vide och sälg, bohål i asp. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9020, 9070, 9080). Anslutande lövskogsområden finns vid Möckeln, till exempel naturreservatet Hökhult norröver.

NATURVÅRDSARTER: Stor sotdyna* NT, gröngöling* NT, mindre hackspett NT, spillkråka NT, stare VU, sävsparv VU, rostfläck* S, skogslind*
S, ask* EN

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård (delvis)/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog, ängs- och betesmark

BIOTOPVÄRDEN: Betad grässvål, grova bokar, lindar och ekar (även

SKÖTSEL: Fortsatt bete.

F19 Möckelns södra strand							Klass 2
Svämskog och sjöstränder på Möckelns södra strand.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, Malmqvist (2014),
sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §
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F20 Våtmark på Näset								Klass 3
Våtmarksområde med videbuskage och vattenspeglar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, Malmqvist (2014), sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

F21 Möckelns sydsydöstra strand						Klass 2
Svämskog på Näset vid Möckelns sydöstra strand.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, Malmqvist (2014)

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §

F22 Barrskog vid Sandhem							Klass 2
Äldre grandominerad barrblandskog
av typ gammal bondskog med inslag
av fuktsvackor av blandsumpskog.
Delvis stormskadad skog med gläntor och ljusluckor. Träd som föll i
stormen Gudrun verkar ha plockats
ut i stor utsträckning. I övrigt låg sentida påverkan. I objektet finns en stor
mängd död ved i olika dimensioner
och nedbrytningsgrad. Olikåldrig
naturskogsartad skog och förekomst
av flera naturvårdsarter från olika
organismgrupper.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/ Grandominerad barrblandskog

luckigt, solöppna varvat med slutna partier. Förekomst av Natura
2000-naturtyp (9010). Inga direkt anslutande objekt av liknande typ.

NATURVÅRDSARTER: Brandticka* NT, bronshjon* S, grönhjon* NT,
knärot* NT, §, linnea* S, spillkråka* NT, §, hagtornsfjäril* N, blåmossa*
S, §, brunpudrad nållav NT, Thomsons trägnagare* N

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData
SKÖTSEL: Fri utveckling – naturlig skogsdynamik. Undvik rationell
skogsskötsel och spara död ved.

BIOTOPVÄRDEN: Äldre granar och tallar, högstubbar, torrträd, torrakor, lågor, rotvältor, rötskadad träd, risgranar, klena senvuxna granar,

F23 Betesmarker vid Brännhult						Klass 2
Betesmarker med rödlistade insekter och växter vid Brännhult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Violett fingersvamp VU, scharlakansvaxskivling
NT, praktvaxskivling NT, mjölrödskivling NT, mindre bastardsvärmare
NT, slåttergubbe VU, §
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F24 Sjöar och våtmarker i Steningen					

Klass 1

Större variationsrikt våtmarksområde
med en grund sjö i den södra delen
och en mosaik av våtmarker av olika
typ i den norra delen. Stora strandoch våtmarksområden med vassar,
viden, starrmader och gungflyn, men
även inslag av fastmarksöar med
natur¬skogsartad skog och svämlövskogar med mycket död lövved i
strandzoner. Mycket värdefullt fågelliv, och fläckvis även flora. Totalt sett
ett objekt med högsta naturvärde.
Svårtillgängligt för friluftsliv.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Mader, gungflyn, svämlövskog, barrblandskog, vattendrag

och i svämlövskog gott om värdeelement som döda träd, högstubbar, lågor, vindfällen. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (bl.a.
7140). Inget direkt anslutande liknande objekt, men Virestadsjöarna
längre österut kan nyttjas för födosök av vissa av objektets fåglar.

NATURVÅRDSARTER: Sångsvan* §, trana* §, skedand* §, vattenrall*
§, enkelbeckasin* §, dvärgbeckasin §, fisktärna* §, spillkråka* NT, §,
sävsparv VU, §, gulsparv VU, §, rördrom NT, småfläckig sumphöna VU,
brun kärrhök vanlig snok* §, vanlig padda* §, stor sotdyna* NT, ryl EN,
knärot NT

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (delvis), riksintresse för naturvård/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst NVP
SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk
påverkan.

BIOTOPVÄRDEN: Öppna starrmader, gungflyn, på fastmarksholmar

F25 Lövskog på Backudden							Klass 2
Hassellund och lövträdsrika skogsbryn på Backudden.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, lind S

F26 Betes- och lövmarker vid Svinhult					

Klass 2

Bokbacke med värdefull kryptogamflora samt betesmark och slåtteräng med rödlistade växter och svampar vid Svinhult. Åkrar med rödlistade åkerogräs.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Granspira NT, sommarfibbla, NT åkerrättika VU,
åkerkål NT, slåttergubbe VU, praktvaxskivling NT, stare VU, §

F27 Lövsumpskog vid Lindhult						Klass 2
Hagmark med mycket död ved vid Lindhult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, hasselmus §
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F28 Myr söder om Björkhagen						Klass 3
Relativt stor öppen mosse med smärre fastmarksöar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Orre §

F29 Lövskogar vid Nyvärmanshult					Klass 2
Ädellövskog och lövängsrester med hamlade lindar vid Nyvärmanshult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, delvis/ArtData, nyckelbiotop,
äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Guldlockmossa S

F30 Degersnäsasjön med omgivande sumpskog		

Klass 2

Våtmarker, gungflyn och videbuskage.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Lst NVP, sumpskog,
våtmark

NATURVÅRDSARTER:

F31 Myr norr om Förtungshult						Klass 3
Skogsbevuxen myr norr om Förtungshult.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

F32 Ädellövskog vid Förtångshult					Klass 3
Bokskog vid Förtångshult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S
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F33 Bokskog söder om Ormakullagården 				

Klass 2

Smärre kullar med gammal bokskog
i tätortsnära läge. Relativt enskiktad
men olikåldrig skog. Gott om gamla
grova, klena senvuxna och rötskadade bokar. Även en hel del död ved i
form av grova bokhögstubbar och
lågor. Flera savande bokstammar och
bohål i aspar. Inslag av mulmträd
finns också. Relativt rikt inslag av
medelåldrig till äldre asp. Äldre ek
noterades, men sparsamt. Mängder
av naturvårdsintressanta lavar och
mossor noterades på träden. Mycket
värdefullt objekt, gränsande till klass
1, trots den begränsade ytan.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ

savande träd, aspar med bohål, grov asp, äldre ek, senvuxna klena
rötskador bokar, grova bokhögstubbar, boklågor, fnösktickor på
bokar, asphögstubbe, asplåga. Sällsynt naturtyp i kommunen och
förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110). Det finns inga närliggande liknande gamla bokskogar.

NATURVÅRDSARTER: Bokvårtlav* NT, bokkantlav* NT, savlundlav*
EN, blek kraterlav* VU, gul pysslinglav* VU, röd pysslinglav VU, rosa
lundlav* VU, liten lundlav* NT, bokfjädermossa* NT, havstulpanlav* S,
platt fjädermossa* S, guldlockmossa* S, grynig lundlav* N, kortskaftad parasitspik VU, gröngöling* NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, gamla bokar, rötskador bokar,

SKÖTSEL: Fri utveckling. Inträngande gran röjs bort.

F34 Lövskogar vid Haganäs							Klass 2
Tätortsnära skogsområde dominerat av
enskiktade pelarsalar av avenbok och
bok med inslag av bland annat lind,
gran, tall, ek och björk. I den norra delen förekommer en hel del gamla grova
bokar med högstubbar och lågor. Där
finns även ett litet inslag av äldre grov
gran och lind. I denna del, på ömse
sidor av den korsande Hallandsvägen
väg 120, har noteringar gjorts av flera
naturvårdsarter knutna till gammal
gran och gamla avenbokar och bokar.
I de mellersta och södra delarna är pelarsalarna av avenbok mer medelåldrig
och innehåller relativt få värdeelement.
Naturvärdet varierar inom objektet,
och är högst i den norra delen. I de
mellersta och södra delarna växlar det
mellan påtagligt och visst, dvs. klass 3
och 4. Totalt sett ett värdefullt rekreationsobjekt där stigsystem och andra
anordningar finns för besökande.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, avenbokskog

grova högvuxna granar, granlågor, gammal hassel. Sparsam skogstyp
i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110, 9160).
Det finns fler smärre äldre bokskogar i och kring Älmhult.

NATURVÅRDSARTER: Spillkråka* NT, §, mindre hackspett NT, §, stare
VU, §, dvärgbägarlav NT, fällmossa S, grönhjon NT, havstulpanlav S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, grova bokar, bokhögstubbar, boklågor, rötskadade avenbokar, grova aspar med bohål, grov ihålig lind,

SKÖTSEL: Spara död ved och gynna gamla grova träd.
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F35 Grustag vid Slätthult 							Klass 2
Smärre grustäkt omgiven av skog.
Öppen täktyta med stora partier av
öppen sand, sandsluttningar och
brinkar. I de centrala delarna finns
också svackor med fuktig lite humuspålagrad sand. I de södra delarna
finns upplag med jord och högar
med diverse avfall. Förekomst av flera
rödlistade kärlväxter och en värdefull
insektsfauna. Vissa år häckar backsvala. Igenväxning är ett ständigt hot i
denna typ av miljö, och det är viktigt
att åtgärder kan göras i täkten, som
i många fall kan sammanfalla med
pågående lågskalig drift.

NATURTYP/BIOTOP: Täkt och upplag/Grustag

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

NATURVÅRDSARTER: Borsttåg* NT, dvärglin* VU, strandlummer* NT, §,
rödlånke* NT, backsvala NT, §

SKÖTSEL: Fortsatt drift av grustäkten så att det gynnar biologisk
mångfald som är knuten till öppna sandiga miljöer. Det kan ske
genom bland annat schaktning av igenväxande fuktsvackor för att
gynna växter knutna till fuktig sand och skapande av brinkar för
backsvala. Sälg är en bristvara i täkten och bör gynnas

BIOTOPVÄRDEN: Öppen sand- och grusmark, solexponerade
sandslänter, sandbrinkar, öppna blomrika partier, blockansamlingar,
solexponerad sälg. Sällsynt människoskapad naturtyp i kommunen.
Det finns en mindre grustäkt några hundra meter öster om objektet.

F36 Slåtteräng vid Slätthult							Klass 1
Slåtteräng med rödlistade arter vid Slätthult.
NATURTYP: Äng och betesmark

ling NT, praktvaxskivling NT

NATURVÅRDSARTER: Backtimjan NT, backsippa VU, §, brudbröd S,
gullviva §, ljus solvända NT, slåttergubbe VU, §, scharlakansvaxskiv-

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, äng och bete

F37 Igenväxande hagmark vid Älmhults-Slätthult		

Klass 3

Betesmark vid Älmhult.
SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, äng och bete

NATURTYP: Äng och betesmark
NATURVÅRDSARTER: Backsippa VU, §, backtimjan NT, brudbröd S,
svinrot S

F38 Betesmarker vid Almås							Klass 3
Betesmarker vid Almås.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §
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F39 Hagmarker, hässlen och ädellövskog vid Almåsaberg Klass 1
Betade trädbärande hagmarker på
smärre bergskrön omgärdade av hässlen och ädellövskog i sluttningszoner.
Gles hagmark med äldre ädellövträd,
främst alm, ask, ek och lind som solitära träd eller i trädgrupper i rösen
eller vid berghällar. Även äldre bok
förekommer i den södra delen. Grönstensområde och rik mark, men inga
hävdgynnade kärlväxter noterades
i grässvålen. Utanför stängslet växer
ädellövskog av skiftande karaktär, från
ek-lindtyp och alm-asktyp till mer bokdominerad skog, med inslag av asp
och björk. Grova gamla tidigare hamlade askar och mycket hassel visar på
en lång hävdhistorik. Blåsippa växer i
fältskiktet och det finns marksvampar
som flera arter av vaxskivlingar. Artrik
lav- och mossflora knuten till äldre
ädellövträd och värdefull svampflora
gynnad av grönstenspåverkad mark. Ovanligt objekt med få motsvarigheter i kommunen.
NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Trädbärande hagmark av
ask-almtyp, hässle, blandädellövskog

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade träd, grova gamla ädellövträd, bokhögstubbar och lågor, ihåliga grova träd med mulm, hävdad
grässvål, grönsten, odlingsrösen. Sällsynta naturtyper i kommunen
och förekomst av Natura 2000-naturtyper (9020, 9070, 9110). Inga
anslutande liknande objekt.

NATURVÅRDSARTER: Blek kraterlav* VU, almlav* VU, grynig filtlav* NT,
lönnlav* S, grov baronmossa* S, platt fjädermossa* S, guldlockmossa*
S, trädporella* S, skogsalm* CR, ask* EN, skogslind* S, storrams* S,
blåsippa* S, sprödvaxskivling* S, blodvaxskivling* S, toppvaxskivling*
S, liten blekspik VU, lunglav NT, taggfjällskivling NT, piggfjällskivling
EN

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000, naturvårdsavtal (delvis)/ArtData,
nyckelbiotop, objekt med naturvärde, Lst NVP
SKÖTSEL: Fortsatt bete och hamling.

F40 Lövskog vid Långhult							Klass 3
Ädellövhagmark vid Långhult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER: Brunlångöra §, fällmossa S, åkergroda §

F41 Lövskog vid Gölshult							Klass 3
Ädellövhagmark och lövsumpskog vid Gölshult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Storrams S

F42 Fälhultssjön med omgivande sumpskog			
Våtmark med gungflyn, korsande bäck och sumpskogar i den norra delen.
NATURTYP: Grund sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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Klass 3

F43 Vakö myr										Klass 1
Vakö myr en av sydsveriges största
kalmyrar, med en högmosse som har
ett mycket stort öppet mosseplan,
endast avbrutet av smärre fastmarksholmar. En stor brand härjade här under torrsommaren 1992, varvid en rad
brandfält bildades. Många av dessa
brandfält är idag nyckelbiotoper med
en mängd värdeelement, som stående
döda träd, högstubbar och lågor. Från
branden har uppkommit en relativt
homogen lövdominerad föryngring
på många av dessa brandpåverkade holmar. Det finns också gammal
bokskog i utkanterna av reservatet.
Myrområdets häckfågelfauna är
mycket värdefull. I objektets skogliga
nyckelbiotoper finns också en hel del
naturvårds-intressanta arter. Sammantaget höjer sig därför naturvärdena för hela Vakö myr högt över något annat
myrområde i kommunen. Rester av gamla bosättningar
finns på flera ställen inom området, till exempel på Flatön. Mänsklig påverkan i form av igenvuxna diken, gamla
mossodlingar och torvtäkter kan också ses på olika

platser. Myren erbjuder stora naturupplevelser. Under en
tidig vårmorgon från utsiktspunkten på Berget har man
storslagna vyer över myren samtidigt som orrspel hörs
från olika håll och ljungpiparens ödsliga toner drar över
det säregna landskapet. Vakö myr är ett av de viktigaste
besöksmålen för friluftsliv i kommunen.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Högmosse, brandfält, tallsumpskog, barrblandskog, bokskog av örtfattig typ

söder om länsgränsen ner i Osby kommun.
SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, Natura 2000-objekt, riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde,
sumpskog, våtmark, myrskyddsplan, Lst NVP

NATURVÅRDSARTER: Orre* §, tjäder §, storspov* NT, ljungpipare* §,
grönbena* §, ängspiplärka* NT, §, buskskvätta NT, §, gransotdyna NT,
mindre bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT m.m.

SKÖTSEL: Framgår av skötsel- och bevarandeplan. Särskilt viktigt kan
vara småskalig naturvårdsbränning i olika delområden och röjning av
uppväxande träd på mossen.

BIOTOPVÄRDEN: Stort öppet mosseplan, på fastmarksholmar finns
brandfält, grova träd, högstubbar, lågor, rotvältor, dråg. Förekomst
av Natura 2000-naturtyper (7110, 7140, 9010, 9110). Myren fortsätter
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F44 Låkasjön och våtmarker vid Åbogen				

Klass 1

Grund sjö och angränsande våtmarker i anslutning till Helge å mellan
Åbogen och Näranshult. Objektet
utgörs av starrmader, vassbälten,
kaveldun och omfattande videbuskage, som växlar i mosaik med
öppna vattenspeglar och fastmarksholmar bevuxna med blandskog.
Värdefullt fågelliv med bland annat
spelande dvärgbeckasin. Svårtillgängligt område.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Våtmark, blandskog

ker med gungflyn, videbuskage, lövskogsöar. Förekomst av Natura
2000-naturtyp (7140). Vakö myr ansluter söderut.

NATURVÅRDSARTER: Småfläckig sumphöna VU, §, buskskvätta* NT,
§, ängspiplärka NT, §, sävsparv* VU, § dvärgbeckasin §, sångsvan §,
trana* §, tjäder §, grönbena* §, mindre hackspett NT, §, göktyta*, §,
brun kärrhök* §, enkelbeckasin* N, plattlummer §

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, sumpskog,
våtmark, Lst NVP
SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel på fastmarksöar och i myroch sjökanter samt negativ hydrologisk påverkan.

BIOTOPVÄRDEN: Vattendrag, grunda vegetationsrika sjöar, våtmar-

F45 Myr väster om Lindeboda						Klass 3
Skogbevuxen myr och dråg korsad av stor ledningsgata.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/ArtData, objekt med
naturvärde, sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

F46 Betesmarker vid Åbogen						Klass 2
Hagmarker med grova ädellövträd vid Åbogen.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

F47 Myr väster om Sällön							Klass 3
Skogbevuxen myr väster om Sällön.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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G1 Lövmarker vid Garanshult						 Klass 3
Betespåverkad hassellund och lövängsrest vid Västra Garanshult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
nyckelbiotop, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER:

G2 Strandängar och lövsumpskogar vid Norra Virestadsjön Klass 1
Strandmiljöerna kring Norra Virestadsjön utgörs av ömsom näringsrika betade strandängar, vassar
och flacka sjöstränder, ömsom
strandlövskogar. Det är ett viktigt
område för fågellivet. Här häckar
och födosöker sångsvan, trana,
flera arter simänder, rovfåglar,
vadare och småfåglar. Även för
rastande fåglar är sjön med nära
omgivningar viktig för födosök.
Vid lågvatten kan rastande vadare i
stora mängder födosöka på blottlagda dyiga stränder, där bland
annat den rödlistade röda gaffelmossan kan påträffas under lågvattenperioder sensommar-höst.
NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Sötvattensstrandängar,
vassar, lövsumpskog

och förekomst av Natura 2000-naturtyp (6410, 91E0)., men liknande
miljöer finns även i närbelägna Garanshultasjön norrut och Södra
Virestadsjön söderut.

NATURVÅRDSARTER: Brun kärrhök* §, sångsvan* §, trana* §,
enkelbeckasin* §, sävsparv* VU, §, storspov NT, §, buskskvätta* NT, §,
mindre hackspett NT, rödlånke NT, röd gaffelmossa* EN

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, ängs- och
betesmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Flacka dyiga näringsrika sjöstränder, betade
gräsmarker, vass, videbuskage. Sällsynta naturtyper i kommunen

SKÖTSEL: Fortsatt betesdrift av strandängar.

G3 Betesmark vid Kvarnatorp						Klass 3
Betes- och enbuskmarker med varierande öppenhet.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:
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G4 Visle myr										Klass 2
Relativt stor högmosse med inslag
av fastmarksöar av skiftande storlek.
Holmarna är barrdominerade och oftast tydligt påverkade av skogsskötsel.
Själva högmossen är mest bevuxen av
småtallar. Helt öppna mosseplan saknas. Relativt nya diken skär den västra
delen av mossen, som alltså är hydrologiskt påverkad. Dock förekommer
ännu orrspel på högmossen. Värdefull
ekologisk koppling till närbelägna
Horssjön.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Högmosse, dråg, barrblandskog

Myren ansluter direkt söderut till Horssjön.

NATURVÅRDSARTER: Orre* §, ängspiplärka* NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ ArtData, objekt med
naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Blomrik högmosse. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (7110).

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och ytterligare
negativ hydrologisk påverkan.

G5 Horssjön										Klass 1
Sänkt sjö på 1860-talet. Nu är Horssjön
en relativt stor starrmyr med öppna
översvämningsmader blandat med
öppna klarvattenytor. Maderna utgörs
av olika arter av starr, pors samt smärre
partier med vass. Maderna kantas av
svämlövskog med asp och björk, som
innehåller en hel del död ved i olika
former. Horssjön är en av kommunens
viktigaste fågelområden med bland
annat spelande dvärgbeckasin.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Mader, småvatten, svämlövskog, fastmarksholme

träd, högstubbar, lågor, vindfällen. Sällsynt naturtyp i kommunen.
Myren ansluter norrut till högmossen Visle myr.

NATURVÅRDSARTER: Sångsvan* §, trana* §, lärkfalk §, storspov NT,
§, dvärgbeckasin §, grönbena* §, tofsvipa* §, ängspiplärka* NT, §,
buskskvätta* NT, §, sävsparv* VU, §, småfläckig sumphöna VU

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, sumpskog,
våtmark, Lst NVP
SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter, på fastmarksholmar och negativ hydrologisk påverkan.

BIOTOPVÄRDEN: Öppna starrmader, gungflyn, fastmarksholmar, döda
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G6 Betesmark vid Peppanäs						Klass 3
Betesmark vid Peppanäs.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete, ArtData

NATURVÅRDSARTER: Sommarfibbla NT

G7 Myr sydöst om Gunhult							Klass 3
Delvis dikad tallsumpskog och tallmosse.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

G8 Elen med mader och sumpskogar			

Klass 2

Grund sjö med omväxlande klarvattenytor, småöar och lite större
fastmarksholmar. I strand- och kantzoner finns gungflyn, smärre vassbårder och videbuskar övergående i
lövrik barrblandskog eller svämlövskog med en del död ved. Värdefullt
fågelliv.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Mader, vattendrag, barrblandskog, svämlövskog

tet fortsätter österut i Alvesta kommun.
SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop,
sumpskog, våtmark, Lst NVP

NATURVÅRDSARTER: Orre* §, grönbena* §, tofsvipa* §, skrattmås* §,
sävsparv* VU, §

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och negativ
hydrologisk påverkan.

BIOTOPVÄRDEN: Öppna mader, fastmarksöar, gungflyn, vattendrag,
grova träd, högstubbar, lågor. Sällsynt naturtyp i kommunen. Objek-

G9 Betesmarker vid Brommeshult					Klass 3
Hagmarker, lövskog och fuktsänkor.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

G10 Fräningen									Klass 3
Våtmarksområde med gungflyn växNATURTYP: Grund sjö
lande
med klarvattenytor.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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G11 Norra Virestadsjön								Klass 2
Norra Virestadsjön är en grund, cirka
en meter djup, näringsrik sjö med en
yta på 2,8 km2. Sjön karaktäriseras av
stora vassområden och är tätt sammankopplad med Södra Virestadsjön.
NATURTYP: Grund sjö
NATURVÅRDSARTER: Sävsparv* VU, §,
lärkfalk §, fisktärna §, skedand, röd gaffelmossa* EN, äkta målarmussla NT
SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för
naturvård/ArtData, NORS, SERS, Fisk och
fiskar i Kronobergs län

G12 Lövskogar vid Västra Välje						Klass 3
Alsumpskogar, ädellövskog och närmast sjön videbuskage. Gott om död
ved.

NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER: Lind S
SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för
naturvård/ArtData, nyckelbiotop, objekt
med naturvärde, sumpskog

G13 Sötvattensstrandängar i Södra Virestadsjön			

Klass 1

Flacka sötvattensstrandängar med
lagunbildning i sjöns norra del. Glest
trädbärande och överlag kortbetad
gräsmark. Träden är mest unga och
lågvuxna. Sandiga till dyiga stränder
med riklig förekomst av den rödlistade växten rödlånke. Förekomst av
flera rödlistade mossor med få förekomster i landet. Värdefull rastplats
för flyttfåglar.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Sötvattensstrandäng, lagun

närmast i Norra Virestadsjön.

NATURVÅRDSARTER: Rödlånke* NT, röd gaffelmossa* EN, millimetermossa* EN, klasbryum* NT, buskskvätta* NT, §, tofsvipa* §, årta VU

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, ängs- och
betesmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Betad mark, grässvål, solexponerad faunadepå,
torrträd. Sällsynta naturtyper i kommunen och förekomst av Natura
2000-naturtyper (6270, 6410). Angränsande liknande objekt finns

SKÖTSEL: Fortsatt bete med nötkreatur utan användning av handelsgödsel.
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G15 Lövdunge vid Bisterhult							Klass 3
Ädellövträd och betespåverkad mark
vid Bisterhult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Lind S

G16 Strandlövskogar vid Virestadsjöns östra och södra strand Klass 3
Stråk av klibbalskog på Virestadsjöns
östra sida och hagmarker på dess
södra.

NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER:
SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för
naturvård/ArtData, Lst NVP, objekt med
naturvärde, sumpskog, våtmark

G17 Betesmark vid Välje							Klass 3
Betesmark med rödlistade växter vid Välje.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §, jungfru Marie nycklar §

G18 Lövskog vid Bäckhult							Klass 3
Hedädellövskog vid Bäckhult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Porellor S
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G19 Koppingesjön med gungflyn						Klass 3
Öppna myrstränder kring smärre
långsträckt sjö. Myrpartierna är bevuxna av blåtåtel, starr och pors samt
smärre partier med vass. I senare tid
verkar myrpartierna växt igen efter
en sentida expansion av ung björk.
Fågellivet har därför inte samma
höga värden som tidigare, men är
ändå värdefullt. Innanför zonen med
gungfly växer en lövrik barrblandskog, med inslag av öbildningar ute i
sjön, mest medelåldrig och skogligt
påverkat, men på flera ställen med
inslag av värdeelement som döda
träd och rotvältor. Rikt fågelliv.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Gungfly, lövrik barrblandskog

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, ängs- och
betesmark, Lst NVP

NATURVÅRDSARTER:

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och negativ
hydrologisk påverkan.

BIOTOPVÄRDEN: Gungflyn, starrmader, fastmarksholmar, döda träd,
rotvältor. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (7140). Objektet ligger
strax sydväst om myrmarkskomplexet Horssjön-Visle myr.

G20 Betesmarker vid Horshult						Klass 3
Betesmark vid Horshult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

G21 Myr väster om Gylteboda						Klass 3
Tallmosse med smärre ledningsgator.
NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER:

G22 Betesmark vid Gylteboda						Klass 2
Betesmark med värdefull flora vid Gylteboda.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

G23 Myrar vid L. Röckla								Klass 3
Tallmossar med fastmarksöar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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G24 Råpen										Klass 3
Sjö och våtmarksområde som dikats
NATURTYP: Grund sjö
i sen
tid.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

G25 Lövsumpskogar och myrmarker i Räckla vik			

Klass 3

Våtmarker och fastmarksöar med
kringliggande löv- och svämskogar
i en vik av Femlingen. Mosaikartat
våtmarksobjekt där näckrostäckta
vattenytor blandas med starrmader,
gungflyn med pors och trädklädda
fastmarksöar med olikåldrig lövblandskog med tall. Våtmarkerna
kantas i sin tur av svämlövskogar av
björk och tall samt viden i buskskiktet. Viss förekomst av död ved i delar
med skog. Värdefullt våtmarksobjekt
för fågellivet.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Våtmarker, svämlövskog, blandskog

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark,
Lst NVP

NATURVÅRDSARTER: Inga noterade.

SKÖTSEL: Bete längs med strandzonernas av vissa delar av objektet.
Undvik rationell skogsskötsel i lövskogar och på fastmarksholmar
samt en negativ hydrologisk påverkan av våtmarkerna.

BIOTOPVÄRDEN: Block, gungflyn, öppna vattenytor, fastmarksöar,
torrträd, lövlågor. Anslutande vikar och våtmarker finns vid sjön
Femlingen.

G26 Mosse väster om Rosenlund						Klass 3
Skogsbevuxen myr med sumpskogar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

G27 Skogsbete vid Peaboda							Klass 3
Skogsbete vid Peaboda.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

G28 Mosse sydöst om Sandåsen						Klass 3
Skogbevuxen myr korsad av ledningsgata.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Orre §
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G29 Betes- och lövmarker vid Linnefälle				

Klass 3

Äng- och betesmark samt ädellövträd vid Linnefälle.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, objekt med naturvärde, äng
och bete

NATURVÅRDSARTER: Svinrot S

G30 Lövskog öster om Norregården					

Klass 3

Svämlövskog på Femlingens västra strand.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, objekt med naturvärde,
sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

G31 Strandlövskog vid Bredanäs, Femlingen			
Sväm- och strandlövskog på sjön
Femlingens norra strand. Sammanhängande stråk av lövskog utmed
objektets strand. Triviallövskog av al,
björk och asp dominerar trädskiktet.
Viden och pors dominerar buskskiktet mellan öppen sjöstrand och sluten lövskog. Olikåldrig och ofta flerskiktad lövskog. Inslag finns av äldre
lövträd och sockelbildningar. Relativt
gott om död ved, främst torrträd och
lövlågor. Blockrik lövskog, och svårframkomlig. Ofta mycket lite skogligt
påverkad närmast sjöstranden, men
röjd och gallrad en bit upp på land.
Denna mer opåverkade zon har en
bredd av ungefär en trädlängd. På
vissa holmar finns även inslag av äldre grövre tall, som kan vara gammal.
Utanför lövskogszonen finns flacka
ofta blockrika stränder med sand,
grus och dy med en väl utvecklad
kortskottvegetation dominerad av
strandpryl. Vid lågvattenstånd kan
här hittas en rad sällsynta och rödlistade arter knutna till sjöstrand.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Svämlövskog, sjöstrand
NATURVÅRDSARTER: Sjötåtel* VU, stor
sotdyna* NT. På sjöstranden klotgräs* VU,
skaftslamkrypa* EN, strandjordtunga* EN,
sylört* S.
BIOTOPVÄRDEN: Döda eller döende lövträd
(torrträd) och buskar, högstubbar med

Klass 1

tickor, lövlågor, hålträd, blockrik mark, tidvis
översvämmad skog, flack sjöstrand med
sand, grus och dy, vikar med säv eller vass.
Förekomst av Natura 2000-naturtyp (91E0).
Fler strandlövskogar och stränder finns vid
sjön Femlingen.
SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård (delvis)/ArtData, objekt med naturvär-

G32 Lövskog på Töstö								Klass 3
Ö i Femlingen med gran, tall och
björk, delvis med många nedblåsta
träd och mycket död ved.

NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER:
SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO/
ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde,
sumpskog
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G33 Femlingen									 Klass 2
Femlingen är Älmhults kommuns
näst största sjö med en yta på 13,4
km2. Sjön är relativt näringsfattig
och har ett maxdjup på drygt sju
meter. Sjön är sänkt men oreglerad
och har en naturlig vattenståndsvariation. Den ger upphov till årliga
översvämningar i intilliggande skog
(svämskog). Med förekomst av en rad
naturvårdsarter av olika organismgrupper har sjön höga naturvärden.

NATURTYP: Djup sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i Kronobergs län

NATURVÅRDSARTER: Storlom §, sik, gärs, gös, sjötåtel* VU, klotgräs*
VU, skaftslamkrypa* EN, strandjordtunga* EN

G34 Eken i Bråthult					

Klass 2

Grov ek nära vägkant. Stor och
omfattande krona, med inslag av
döda grenar. ”Sprickig” bark med
förekomst av signalarter av lavar och
mossor. Förekomst av korallticka vid
basen.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Solitärträd
NATURVÅRDSARTER: Korallticka* NT,
sotlav* S, rostfläck* S, gulpudrad spiklav*
S, fällmossa* S
BIOTOPVÄRDEN: Grov ek, solexponerad,
döda grenar, kraftigt fårad bark
SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData
SKÖTSEL: Brunnsröjning kring eken vid
behov.

G35 Lövskog vid Sjölyckan							Klass 3
Lövängsrest med hamlade träd.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S

G36 Mader och sumpskogar vid Fanhultasjön			
Grund sjö med mader och sumpNATURTYP: Grund sjö
skogar.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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Klass 2

G41 Lövskogar vid Norregården						Klass 3
Smärre äldre ädellövskog mellan
gårdar. Ek, alm, ask, lind och skogslönn dominerar, men inslag finns
även av björk och rönn. I den västra
utkanten finns flera mycket grova
lindar som bär spår av hamlingspåverkan. Ännu finns levande stora
almar och askar. Förekomst av hålbyggande fåglar och signalarter för
skyddsvärd skog. Tidigare ett brukat
trädbärande landskap med många
kulturspår i form av stenmurar, rösen,
fägata och gamla åkrar.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Ädellövskog

lövträd

NATURVÅRDSARTER: Skogsalm* CR, ask* EN, lind* S, fällmossa* S,
gröngöling* NT, § göktyta* N, §

Sparsam skogstyp i kommunen och möjlig förekomst av Natura
2000-naturtyp (6530). Det finns inga liknande anslutande objekt.

BIOTOPVÄRDEN: Hamlingspåverkade grova lindar, döda almar, äldre

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop

G42 Mosse sydväst om Hästabacken					

Klass 3

Skogsbevuxen myr korsad av flera ledningsgator.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Granspira NT, grönbena N

G43 Ångsjön										Klass 2
Öppen våtmark med stora vattenspeglar blandat med vegetation
som vattenklöver och starr. Vass och
kaveldun växer mer begränsat längs
stranden i de södra delarna. Våtmarken omges av gungflyn med ett
hav av ängsull. Ung till medelåldrig
blandsumpskog omger den öppna
våtmarken. Värdefullt objekt för fågellivet. I den södra delen finns vissa
år en skrattmåskoloni och även flera
arter vadarfåglar.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Våtmark, gungflyn, blandsumpskog

BIOTOPVÄRDEN: Vassar, starrmader, öar med kortvuxen vegetation,
högstubbar, talltorrakor, lövlågor, sjöstränder. Förekomst av Natura
2000-naturtyp (7140).

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, grönbena* §, rödbena* §, tofsvipa* §,
ängspiplärka*, §, buskskvätta* NT, §, sävsparv* VU, §, duvhök* NT, §,
vanlig padda* §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, Lst NVP
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G44 Lövskogar i Femlingehult						Klass 2
Lövängsrester med hamlade träd och
ädellövskog vid Femlingehult.

NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, gröngöling NT, §, lind S, lindskål S, rostfläck
S, sotlav S
SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med
naturvärde, nyckelbiotop

G45 Myrmarksmosaik i Femlingens sydvästra vik		

Klass 2

Större myrmosaikområde med sjövik
och öppet vatten, stränder, starrmader samt ett antal fastmarksöar som
heter Småöarna, Getö och Högö.
Dessa öar domineras av högvuxen
tall med inslag av björk, asp och
gran. Öarnas skogar ter sig naturskogslika med värdeelement som
grova tallar, talltorrakor m.m. Värdefullt fågelliv och en individ- och artrik
trollsländefauna. Rikt fågelliv.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Våtmark, starrängar,
viden, lövrik tallskog
NATURVÅRDSARTER: Trana* §

fastmarksholmar, äldre träd, högstubbar,
talltorrakor, lågor, sjöstränder. Förekomst
av Natura 2000-naturtyp (6530). Det finns
liknande objekt i andra delar av Femlingen.

BIOTOPVÄRDEN: Vassar, starrmader,

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark,

Lst NVP
SKÖTSEL: Naturlig utveckling för fastmarksöarna och i övrigt ostörd hydrologi i våtmarksområdet.

G46 Betes- och lövmarker vid Barkhult					

Klass 3

Ädellövskog och betesmark vid Barkhult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Rostfläck S

G47 Strandlövskog på Hövdön						Klass 3
Svämlövskog och öppen våtmark i Femligens västra del.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, sumpskog

NATURVÅRDSARTER:
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G48 Svämlövskogar och stränder på Löjö och Renåsen

Klass 3

Norra delen av åsbildningen Renåsen
fortsätter genom Femlingen norrut,
inklusive Löjös strandlövskogar och sjöstränder. Strandlövskogen översvämmas
tidvis. De inre delarna av Löjö är granplanterade. Även vissa kringliggande
lövskogspartiet är röjda och rationellt
skötta. Strandlövskogen är dock relativt
opåverkad av sentida skogliga åtgärder,
och är därmed mer olikåldrig, flerskiktad
och trädslagsblandad. I dessa delar finns
gott om död multnande lövved i olika
dimensioner. På Löjös västra och södra
sida finns flacka långgrunda stränder
som blottläggs vid lågvatten. Riklig förekomst av strandpryl och allmän dam�mussla. Renåsen är bevuxen av al, björk
och asp samt ris i fältskiktet. Stränderna
utgörs där av blockmarker.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Svämlövskog, sjöstrand

lågor. Stränder, öar och skogsområden i och vid Femlingen.

NATURVÅRDSARTER: Klotgräs* VU, enkelbeckasin* S, vanlig snok* §

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat/ArtData, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, flacka sand – och grusstränder med
pålagringar av dy, laguner, gungflyn, åsbildning, torrträd, högstubbar,

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i svämlövskogar närmast
stranden.

G49 Torbjörnaviken								Klass 2
Grund vik av Femlingen. Våtmarksområde.
NATURTYP: Grund sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NV, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

G50 Häradsbäcksviken								Klass 2
Grund vik av Femlingen med fastmarksöar. Våtmarksområde och sumpskog.
NATURTYP: Grund sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

G51 Myrmarksmosaik söder om Vashultsmaden			

Klass 2

Öppen myr med kantskogar av tall, partivis med många nedblåsta träd och mycket död ved.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd och Naturvårdsavtal SVO, delvis/
Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

G52 Vashultsmaden								Klass 3
Varierat område med öppna våtmarker, lövsumpskog och fastmarksöar med barrskog.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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H1 Strandlövskog kring Vien						Klass 2
Tidvis översvämmade strandlövskogar.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, sumpskog,
våtmark

NATURVÅRDSARTER: Knärot NT, §

H2 Vasen										Klass 2
Öppen våtmark med gungflyn och smärre öppna vattenytor.
NATURTYP: Grund sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

H3 Barrsumpskog nordöst om L. Näs					

Klass 3

Olikåldrig talldominerad barrsumpskog.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/Lst NVP, objekt med
naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

H4 Lövskog vid Vinskalle							Klass 2
Ängsrest med lövskogar och hassel.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, objekt med
naturvärde

NATURVÅRDSARTER:

H5 Myrgöl öster om Vinskalle						Klass 3
Myr med göl, kärrdråg, tallsumpskog och skogsbevuxen ö.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

H6 Myrmosaik vid Härlen							Klass 2
Omfattande myrlandskap väster
om sjön Härlen. Öppna vassar och
starrängar närmast sjön. På södra
sidan blandlövskog av bok, ek, asp,
björk och rönn med en del död ved.
Fastmarksholmar av främst tall ligger
som öar i myrlandskapet. Ofta är holmarna relativt lite skogligt påverkade
och ofta med en hel del död ved.
Övergår norrut i tallmosse och myr,
och då ofta trädklättrare. I nordligaste delen små skogsstjärnar. Ormvråk
noterades i objektets södra del.

NATURTYP/BIOTOP: Äng- och betesmark/Trädbärande hagmark

2000-naturtyp (7140). Ingen direkt anslutning till liknande objekt.

NATURVÅRDSARTER: Inga noterade.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog, våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Vassar, starrmader, fastmarksholmar, äldre träd, högstubbar, talltorrakor, lågor, kärrdråg, sjöstränder. Förekomst av Natura

SKÖTSEL: Granfri utveckling för fastmarksholmarna och ostörd hydrologi i myr och mosse.
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H7 Inägor vid Björkeryd							Klass 2
Småskalig mosaik av inägor kring en
mindre gård. Smärre åkerlappar växlar med blockrika överlag ogödslade
betesmarker och smärre skogsdungar av björk, ek och tall. Apel växer
solitärt i betesmarken. Gott om stenmurar och rösen.

NATURTYP/BIOTOP: Äng- och betesmark/Trädbärande hagmark

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis)/ArtData, ängs- och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe* VU, §

SKÖTSEL: Fortsatt bete. Gynna blommande buskar och träd. Spara
multnande ved gärna i solbelyst läge.

BIOTOPVÄRDEN: Ogödslad betad grässvål, block, blommande träd.
Sällsynt skogstyp i kommunen och hotad Natura 2000-naturtyp
(6270). Ingen direkt anslutning till liknande objekt.

H8 Lövskog vid Knihult							Klass 2
Ädellövträd vid Knihult med rödlistade svampar.
SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, koralltaggsvamp NT, lind S,
rödfotad nagelskivling NT

H9 Strandlövskog norr om Knihult					

Klass 2

Lövskogsområde söder om Venen.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde,
nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa, lind, rostfläck

H10 Myrmarksmosaik vid Nyssgylet					Klass 2
Skogsbevuxen myr, sumpskogar och myrgölar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Lst NVP, sumpskog,
våtmark

NATURVÅRDSARTER:

H11 Lövskog i Karsemåla							Klass 3
Lövängsrest med hamlade träd och ädellövskog vid Karsemåla.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Lst NVP, objekt med
naturvärde, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER:
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H12 Stora myr									Klass 3
Skogbevuxen myr med myrgöl. Korsas av ledningsgator.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård (delvis)/Lst NVP,
sumspkog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

H13 Myr öster om Norratorp							Klass 3
Skogsbevuxen myr vid Norratorp.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Lst NVP, sumpskog,
våtmark

NATURVÅRDSARTER: Orre §
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I1

Prästabygda myr								Klass 3

Större tallmosse med myrgölar och öppet mosseplan.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, objekt med
naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Brunpudrad nållav NT, sotlav S

I2

Myr nordväst om Älleböke						Klass 2

Myr med bäckdråg och sumpskogar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

I3

Myr vid Norräng								Klass 3

Skogsbevuxen myr med delvis öppet mosseplan och korsande bäck.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

I4

Betesmarker vid Älleböke						Klass 2

Betesmarker vid Älleböke.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

I5

Myr norr om Kringelholma						Klass 3

Tallmosse.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, delvis

NATURVÅRDSARTER:

I6

Myr öster om Kringelholma						Klass 3

Tallmosse med myrgöl.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

NATURVÅRDSARTER:
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I7

Bomme myr									Klass 2

Stor öppen myr med inslag av spridda talldungar, ej upphöjda holmar,
av olika storlek. Dessa talldungar är
senvuxna med många vridna och
krumma klena stammar. I dessa
skogspartier finns en del död ved. Vegetationen på myren domineras av
vitt utbredda ytor av ljung, tuvstarr
och ris. Öppna myrytor dominerar
med spridda lågvuxna martallar. Det
finns gamla igenvuxna diken, men
också nygrävda, främst i anslutning
till nyanlagd väg i kommungränsen
till Markaryd. Ännu förekommer orre.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, myrmarksmosaik

komst av Natura 2000-naturtyp (91D0). Myren fortsätter västerut in i
Ljungby kommun. Objektet ligger i ett landskap rikt på myrområden.

NATURVÅRDSARTER: Orre* §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, talldungar, torrakor, högstubbar,
senvuxen krum tall, lågor och rotvältor, björkar med fnöskticka. Före-

I8

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk påverkan

Bokskog vid Västra Vägla						Klass 3

Bokskog med värdefull kryptogamflora vid Vägla.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, lunglav NT

I9

Betesmark vid Hallaryd							Klass 3

Betesmark vid Hallaryd.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

I10 Hallsjön										Klass 3
Dikad och kanaliserad sjö, numera sumpskog och öppen våtmark.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

I11 Betesmarker vid Halseryd						Klass 3
Betesmarker vid Halseryd.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:
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I12 Torrbacke vid Hallaryd							Klass 3
Torrbacke vid Hallaryd.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

I13 Betesmark vid Hallaryd							Klass 3
Betesmark vid Hallaryd.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

I14 Lövskog vid Kornberga							Klass 3
Lövskog vid Kornberga.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
objekt med naturvärde, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Jungfru Marie nycklar §

I15 Kråkemyr										Klass 2
Myr med små fastmarksöar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde,
sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, stor revmossa S

I16 Myr väster om Stenshult						Klass 2
Myr med fastmarksöar, tallsumpskog
och dråg.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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I17 Myr norr om Boalt								Klass 2
Öppen myr med inslag av spridda
fastmarksholmar. De större är påverkade av skogsbruk. I gränsen mot
Skåne finns även ett dike. Vegetationen domineras av vitt utbredda myrliljeängar omväxlat med klockljung,
ljung och andra ris. Öppna myrytor
med enstaka lågvuxna martallar
dominerar myren. På skogsholmarna
finns inslag av senvuxen barrblandskog och förekomst av senvuxna äldre träd, talltorrakor och enstaka lågor.
På större skogsholmar medelåldrig
planterad gran. Sammantaget med
den betydligt större myrdelen i Skåne
kan naturvärdet vara högre.
NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, myrmarksmosaik

ett betydligt större myrområde.

NATURVÅRDSARTER: Kattfotslav* S, blåmossa* §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Myrskyddsplan, våtmark

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, fastmarksholmar, kärrdråg, torrakor,
högstubbar, senvuxen gran, lågor och rotvältor. Förekomst av Natura
2000-naturtyp (91D0). Myren fortsätter söderut i Osby kommun som

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk påverkan
som är negativ för myrens naturvärden.

I18 Dals myr										Klass 3
Dikad myr med sumpskog och fastmarksöar. Korsas av väg 15.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

I19 Flybäcken och Sjuhulta fly						

Klass 2

Öppen myr med inslag av spridda
fastmarksholmar av olika storlek.
Många av de talldominerade holmarna har en naturskogsartad struktur
med förekomst av gamla tallar med
krokodilbark. I dessa områden finns
en hel del död ved. Vegetationen
domineras av vitt utbredda ytor av
översilade starrmader och myrlilja.
Öppna myrytor dominerar med
enstaka lågvuxna martallar. Den
översilade myren i den västra delen koncentreras till ett dråg som
rinner österut. Myren omges av en
smal zon lövrik barrblandskog eller
barrsumpskog, sen vidtar produktiv
skogsmark och planteringar av olika
ålder. Myren i sig verkar vara lite hydNATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, myrmarksmosaik, bäckdråg, bäck

ansluter västerut.

NATURVÅRDSARTER: Orre* §, ängspiplärka* NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, sumpskog,
våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, fastmarksholmar, kärrdråg, gamla tallar,
torrakor, högstubbar, senvuxen gran, lågor och rotvältor, björkar med
fnöskticka. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (91D0). Kråkemyr

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av holmar och kantskogar
samt hydrologisk påverkan som är negativ för myrens naturvärden.
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I20 Bokskog vid Sjuhult							Klass 3
Bokskog med värdefull krypogamflora vid Sjuhult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Havstulpanlav S

I21 Myr söder om Väglasjön							Klass 3
Öppen myryta med omgivande tallsumpskog.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

I22 Breda myr									Klass 2
Hägnemyren och Breda myr med bäckdråg.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Stor revmossa S

I23 Bokskog norr om Sännesholma					

Klass 3

Bokskog med värdefull kryptogamflora vid Sännesholma.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Havstulpanlav S

I24 Holma myr									Klass 3
Skogsbevuxen myr, som är mest öppen vid väg 15, som korsar objektet.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Orre §, stor revmossa S

I25 Grims myr									Klass 3
Skogbevuxen myr söder om väg 15.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP

NATURVÅRDSARTER:

I26 Hallaböke myr								Klass 3
Skogbevuxen myr med dråg och myrgöl.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Missne S

I27 Myr söder om Ulvaberga						Klass 3
Skogsbevuxen myr söder om Ulvaberga.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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I28 Alsumpskog och lövängsrest vid Brötan			

Klass 2

Högvuxen äldre alsumpskog i terräng
svacka med omgivande lövängsrest
bestående av ask, hassel och ek med
inslag av alm, bok och skogslönn.
Olikåldrigt och flerskiktat med mycket död ved, särskilt av björk och ask.
Även förekomst av döda torrträd och
rotvältor. Flera grova gamla askar och
även en alm. Ädellövområdet är gamla
kulturmarker, där husruiner och stenmurar gör sig påminda. Förekomst av
flera naturvårdsarter.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Klibbalskog av översilningstyp,
igenväxt löväng av alm-asktyp

och rotvältor, hässle, rännil. Sällsynt skogstyp i kommunen och hotad
Natura 2000-naturtyp (9080). Lövskogsområdet Hallaböke ansluter
norrut.

NATURVÅRDSARTER: Ask* EN, skogsalm* CR, fällmossa* S, platt fjädermossa* S, dvärgtufs* S, lönnlav* S, gulnål S

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis)/ArtData, nyckelbiotop

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, grova askar, grov alm, död ved, lågor

SKÖTSEL: Röjning av uppväxande ung gran.

I29 Ädellövskog öster om Hallaböke					

Klass 2

Större sammanhängande skogsområde
där ädellövskog dominerar. Äldre
bokskog breder ut sig över stora ytor i
främst de västra, centrala och norra delarna medan äldre ekskog hittas mest i
de östra delarna. I terrängsvackor växer
äldre högvuxen alskog, ofta på sockelbildningar. Smärre granplanteringar
av varierande ålder ingår i området.
Karaktären av ädellövskogen skiftar från
enskiktad och likåldrig till flerskiktad och
olikåldrig. Det dominerande trädskiktet
är dock alltid äldre med ett sparsamt
inslag av gamla träd. Även mängden av
död ved varierar betydligt mellan olika
delområden. Totalt sett finns dock en hel
del grov död ved i objektet. Främst är
det högstubbar och lågor av bok, men
även relativt grov asp, ek och ask kan nämnas. Förekomst av flera naturvårdsarter knutna till gamla ädellövträd och
död bokved.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, klibbalskog av översilningstyp, ekskog av örtfattig typ

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, översilad källmark, små bäckar,
senvuxna rötskadade bokar, bokhögstubbar, boklågor, asphögstubbar, asplågor, stenmurar, grov asp, grova alsocklar, äldre ek. Ovanligt
stort sammanhållet bokskogsområde i kommunen och förekomst av
Natura 2000-naturtyper (9070, 9080, 9110).

NATURVÅRDSARTER: Koralltaggsvamp* NT, violettgrå porlav* NT,
liten lundlav* NT, bokvårtlav* NT, bokkantlav* NT, barkkornlav* S,
fällmossa* S, platt fjädermossa* S, guldlockmossa* S, bokfjädermossa
NT, dunmossa S, västlig husmossa S, skärmstarr* S, gröngöling* NT, §,
spillkråka* NT, §, duvhök* NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat (delvis), biotopskydd (delvis), riksintresse för naturvård/ ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde,
sumpskog, Malmqvist (2004), Lst NVP
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J1

Åmader vid Linnefalla							Klass 2

Våtmarker utmed Helge å vid Linnefalla.
NATURTYP: Äng och betesmark
NATURVÅRDSARTER: Klockgentiana vu, §, jungfru Marie nycklar §

J2

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000, delvis, riksintresse för naturvård/
ArtData, Lst NVP, våtmark, äng och bete

Lövskogar och hagmarker vid Kimmelsbygd		

Klass 3

Lövskog och betesmarker vid Kimmelsbygd.
NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER: Fällmossa, rostfläck

J3

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,
objekt med naturvärde, äng och bete

Betesmarker vid Kråkeryd						Klass 3

Betesmarker vid Kråkeryd.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

J5

Betesmarker och lövskog vid Brännhult			

Klass 2

Betesmarker och lövskog på Örsjöns östra sida.
NATURTYP: Äng och betesmark
NATURVÅRDSARTER:

J6

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, äng och
bete

Barrsumpskog på St. Björkö						Klass 3

Barrsumpskog på Stora Björkö i Örsjön.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

J7

Betesmark vid Kalvshult							Klass 2

Betesmark vid Kalvshult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, äng och bete

NATURVÅRDSARTER:
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J8

Myrmarksmosaik söder om Åstorp				

Klass 2

Myrmarksmosaik med omväxlande
öppen myr och sumpskog, främst
tallsumpskog med inblandning av
gran. I dessa noterades många senvuxna och gamla granar, samt rikligt
med död ved i de mest värdefulla delarna i öster. Andra mer rena tallskogar var mer likåldriga, enskiktad och
med lite död ved. Förekomst av flera
fastmarksholmar med naturskogsartad barrskog och gamla träd. En
smärre myrgöl ingår i objektet. Förekomst av naturvårdsarter. Relativt
liten sentida skoglig påverkan, men
där finns flera öppna röjningsgator
för ledningar.
NATURTYP/BIOTOP: Myr/Myrmarksmosaik

2000-naturtyper (7140, 91D0). Inga anslutande liknande objekt.

NATURVÅRDSARTER: Kattfotslav* S, större korsnäbb* §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, våtmark, sumpskog

BIOTOPVÄRDEN: Fastmarksholmar med naturskog, gammal tall, gammal gran, senvuxna stammar, torrträd, torrakor, kärrdråg, vindfällen,
lågor, högstubbar, myrgöl, hög luftfuktighet. Förekomst av Natura

J9

SKÖTSEL: Undvik rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk
påverkan.

Blandsumpskog vid bäck från Krusasjön			

Klass 2

Bäck från Krusasjön som omges av
gammal blandsumpskog bestående i
första hand av klibbal och gran, men
även björk och tall. Översilade källmarksytor vid sidan av bäcken och
hög luftfuktighet. Många senvuxna
stammar, främst av gran, av olika dimensioner. Mycket död ved, i synnerhet rotvältor och lågor av gran, men
också alhögstubbar, talltorrakor och
björklågor. Enormt stora alsocklar
som visar på lång skogskontinuitet.
Förekomst av naturvårdsarter. Objektet är dock kraftigt påverkat av
närliggande skogsbruk och kalhygge
öster om objektet.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Blandsumpskog, bäckdråg

per ansluter väster om bäckdråget.

NATURVÅRDSARTER: Kattfotslav* S, havstulpanlav* S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop

BIOTOPVÄRDEN: Grova alsocklar, äldre alstammar, senvuxna granar,
rotvältor, äldre tallar, granhögstubbar, hög luftfuktighet, källmark,
bäck, översilning. Närliggande myrmarksmosaik med liknande bioto-

SKÖTSEL: Låt död ved ligga kvar. Inga skogliga åtgärder bör utföras i
objektet.
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J10 Betesmark vid Skåparyd							Klass 3
Betesmark vid Skåparyd.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

J11 Betesmarker vid Hårhult						Klass 3
Betesmarker vid Hårhult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Porellor

J12 Mader vid Helge å								Klass 2
Öppna porsmader vid Helge å.
Meanderslingor och smärre laguner
kantar ån. Pors och blåtåtel dominerar fältskiktet. Här och var finns
solitära videbuskar. I anslutning till
ån finns åtskilliga torrträd av al och
björk. Klockgentiana växer i tynande
populationer, som hotas av igenväxning. Troligen värdefullt fågelliv.
Objektet ingår i ett större våtmarkslandskap som sträcker sig över kommungränsen.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Mader

ån, på andra sidan kommungränsen.

NATURVÅRDSARTER: Klockgentiana VU, §, hårklomossa NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000 (delvis)/ArtData, ängs- och betesmark

BIOTOPVÄRDEN: Öppna mader, döda lövträd, laguner, meandersjöar,
anslutning till å, videbuskar. Förekomst av Natura 2000-naturtyp
(6410). Liknande områden och smärre sjö (Norra sjö) finns öster om

SKÖTSEL: Återkommande röjning av ung gran i bokskogen. Undvik
rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk påverkan.

104

105

K1 Såntamyren									Klass 2
Större myr, både skogbevuxen och öppen med inslag av fastmarksöar. Våtmarker med gungflyn i den centrala södra
delen. Spelplatser för skogshöns.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Orre §, tjäder §

K2 Bökönasjön									Klass 2
Grund sjö och våtmark med gungflyn.
NATURTYP: Grund sjö

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Trana §, grönbena

K3 Grettamyren									Klass 3
Skogbevuxen myr med dråg.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

K4 Lövskog vid Östregården						Klass 3
Lövängsrest med hamlade träd vid Östregården.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Lind

K5 Barkhultsmyren								Klass 3
Skogbevuxen myr korsad av ledningar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

K6 Myr väster om Björkelund						Klass 2
Stor mosse med fastmarksöar och dråg väster om Björkelund.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

K7 Myr norr om Slätthult									
Mosse söder om Bromåla.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
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K8 Knoxsjön										Klass 2
I den norra delen finns öppna våtmarker med vattenspeglar. En rad
olikstora öar kan ses ute i våtmarken.
Skogsholmar och sumpskog med
tall, björk, asp och gran med en hel
del död ved ansluter i vissa strandpartier. Tämligen rikt fågelliv med
skrattmåskoloni, och en mycket rik
förekomst av trollsländor. I den södra
delen finns öppna starrängar med
tuvull och topplösa. Trots omfattande kalavverkningar av anslutande
barrskogar fås vildmarkskänsla när
trana och älg ses beta tillsammans
ute på myren.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Våtmark, gungflyn, starrängar, lövsumpskog

gungflyn, sumpskogsmiljöer med död ved i olika former. Förekomst
av Natura 2000-naturtyp (7140).

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, sävsparv* VU, §, buskskvätta* NT, §,
törnskata §, skrattmås

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark
SKÖTSEL: Ostörd hydrologi.

BIOTOPVÄRDEN: Öar, grunt vatten, videbuskage, skogsholmar,

K9 Betesmark vid Gemön							Klass 3
Betesmark vid Gemön.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe, vildlin

K10 Fågelmyren									Klass 2
Skogsbevuxen myr.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Orre §

K11 Lövskog vid N. Låkhult							Klass 3
Bokskog och alsumpskog vid N. Låkhult.
NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER: Lind §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde,
nyckelbiotop

K12 Betesmark vid Verahult							Klass 3
Betesmark vid Verahult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Vildlin N
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L1

Myrmarksmosaik vid Potteboda					Klass 2

Myrmarksmosaik med naturskogsartad tallsumpskog och myrgöl.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, nyckelbiotop, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

L2

Inägomarker vid Potteboda						Klass 2

Hassellund och lövängsrest vid Potteboda.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård (delvis)/Lst NVP,
nyckelbiotop, objekt med naturvärde, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

L3

Lövskog vid Björkesjömåla						Klass 3

Bokskog och ädellövnaturskog vid Björkesjömåla.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde,
nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER:

L4

Inägomarker vid Amundshylte					Klass 3

Lövängsrest med hamlade träd och ädellövskog vid Amundshylte.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, delvis/Objekt med naturvärde,
nyckelbiotop, äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

L5

Inägomarker vid Långasjömåla					Klass 2

Odlingslandskap vid Långasjömåla med grupper av hamlad lind och ask.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER: Lind S

L6

Bokskog vid Husjön							Klass 2

Bokdominerad äldre ädellövskog på
Husjöns östra strand. Sluttningszonen ner mot sjön är den intressantaste delen med förekomst av flera
grova bokar, varav flera savande.
Bland dessa hittas också några grova
bokhögstubbar och lågor. Inslag
finns av grövre och äldre ek och asp.
Sluttningszonen är relativt olikåldrig
och flerskiktad. Höjdsträckningen är
gallrad och död ved har plockats ut.
Förekomster av flera naturvårdsarter.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ

och lågor, äldre ekar. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110). Inga
anslutande äldre bokskogar.

NATURVÅRDSARTER: Gulnål* S, fällmossa* S, spillkråka* NT, gröngöling* NT, grynig filtlav NT, mindre flugsnappare NT, §, mindre
hackspett NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde,
sumpskog, ängs- och betesmark

BIOTOPVÄRDEN: Grova bokar, savande bokar, grova bokhögstubbar

SKÖTSEL: Granfri utveckling.
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L7

Betesmark vid Husjönäs							Klass 3

Betesmark vid Husjönäs.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER:

L8

Sväckegyl									Klass 2

Sumpskogar, dråg och myrgöl.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

L9

Myr norr om Brändetorpet						Klass 3

Skogsbevuxen myr norr om Brändetorpet.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

L10 Barrsumpskog vid Brändetorp					Klass 3
Barrsumpskogar.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd och Naturvårdsavtal SVO, delvis/
Nyckelbiotop, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER:

L11 Betes- och lövmarker vid Trolleboda				

Klass 3

Ädellövträd och betesmarker vid Trolleboda.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

L12 Barrsumpskog söder om Trolleboda				

Klass 3

Lövrik barrnaturskog söder om Trolleboda.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Stor revmossa S

L13 Betesmark vid Härlunda							Klass 2
Lövängsrest med hamlade träd och betesmark vid Härlunda.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Ask EN, fällmossa S, slåttergubbe VU, §

L14 Myr söder om Brändetorp						Klass 3
Högmosse med myrgöl och fastmarksöar.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:
110

L15 Mosaiklandskap vid Ellagölshult					Klass 2
Omväxlande skog och öppen betesmark.
NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER: Blomskägglav S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog, äng och
bete

L16 Myr söder om Krampamåla						Klass 3
Skogbevuxen myr korsad av bred ledningsgata i den västra delen.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER:

L17 Myrmader vid Krampen							Klass 3
Översvämningsmader och svämlövskog vid sjö.
NATURTYP: Myr

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

NATURVÅRDSARTER:

L18 Betesmarker vid Björnhult						Klass 3
Betesmark vid Björnhult.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

L19 Lövskog vid Ulriksmåla							Klass 2
Bokdunge och betesmark vid Ulriksmåla.
NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER: Grynig filtlav, korallticka, mandelkremla

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (Lst)/ArtData, objekt med naturvärde, äng och bete

L20 Lövmarker vid Gäddegölshult					Klass 3
Hassellund och lövängsrest med hamlade täd vid Gäddegölshult.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, objekt med naturvärde

NATURVÅRDSARTER:

L21 Barrblandskog söder om Stenskärvet				

Klass 2

Naturskogsartad lövrik barrnaturskog vid Norra Grytsjön.
NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER: Skuggmossa s, spindelblomster §, vedtrappmossa NT

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, dlevis/ArtData, nyckelbiotop,
objekt med naturvärde
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L22 Spjutaretorp									Klass 2
Sumpskogsmiljöer.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, delvis/ArtData, nyckelbiotop,
objekt med naturvärde, sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Vittåtel VU

L23 Ängsmark vid Spjutaretorp						Klass 2
Ängsmark vid Spjutaretorp.
NATURTYP: Äng och betesmark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

L24 Barrskog vid St. Kärr							Klass 1
Gammal barrnaturskog i blockrik
terräng. Gott om död ved i form av
grova granlågor, torrträd och knäckta
stammar. Mossklädda stora block, ofta
i ansamlingar. Överlag flerskiktad och
olikådrig skog. Hänglavar växer på
risgranar och gamla grankvistar. Inslag
finns av senvuxna undertryckta granar
och björkar. Flera naturvårdsarter av
mossor och svampar har rapporterats
från området, däribland den starkt
hotade skugglobmossan. Förekomst
av en rad intressanta naturvårdsarter
av svampar. Gott om hänglavar och
gammelgranslav på träd indikerar hög
luftfuktighet. Objektet gränsar till högt
naturvärde – klass 2.
NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Granskog
NATURVÅRDSARTER: Brandticka* NT, grå flugsnappare* §, havstulpanlav
S, rävticka S, skuggmossa* S, skugglobmossa EN, vedtrappmossa NT,
grantaggsvamp NT, svartvit taggsvamp NT
BIOTOPVÄRDEN: Mossklädda block, granlågor, högstubbar, torrträd,
Riksgränsen, senvuxna träd, äldre granar, klibbticka på gran, lågor i

plockepinn, asphålträd, asplåga, asphögstubbar. Sällsynt skogstyp i
kommunen samt förekomst av Natura 2000-naturtyp (9010). Siggaboda
NR ansluter till objektet österut.
SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis)/ArtData, nyckelbiotop, objekt
med naturvärde, ängs- och betesmark, våtmark, Lst NVP
SKÖTSEL: Naturlig skogsdynamik.
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L25 Siggabaoda									Klass 1
Södra delen av naturreservatet utgörs av
en stormfälld grov granskog. Här finns
exceptionellt stora mängder av solexponerad död granved i olika former, mest
som lågor och högstubbar, men även
som torrträd. Inslag finns av talltorrakor
och tallrotvältor, men mer sparsamt. Rikt
insektsliv. På de stormfällda ytorna finns
kvar enstaka överståndare av gran och
tall, torrträd och högstubbar samt ung
björk och gran. Smärre grupper av äldre
bok finns insprängt i denna del av området. Epifytfloran verkar här ha skadats av
solexponering och uttorkning.
Den mellersta delen är en urskogsartad
blandskog mellan gammal bok och gran.
Olikåldrig och flerskiktad skog. Marken är lätt kuperad
och mycket grovblockig. Det finns också stormfällda
smärre ytor med gläntor och solexponerade träd. Även i
detta delområde finns stora mängder av död multnande
ved. Rikligt med rödlistade arter och signalarter, främst på bok.
Den norra delen är en blockrik medelåldrig till äldre
granskog med inslag av bok, björk och tall samt enstaka

rönn. Relativt enskiktad och likåldrig skog men med
enorma mängder av död ved. Inslag finns av enstaka
gamla bokar med en artrik epifytflora.
Sammanfattningsvis ett av kommunens allra viktigaste
naturområden, och ett objekt med högsta naturvärde
totalt sett.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Barrblandskog, blandskog bokgran, bokskog av örtfattig typ

klibbticka på nästan varje stam, blockrik terräng, solexponerade
värdeelement, gläntor, tallrotvältor, hänglavar på omkullfallna grangrenar. Grova gamla mossklädda bokar, rötskadade bokar med sav,
grova boklågor, granrotvältor, torrträd, stora mossblock, granlågor,
solöppna gläntor, levande bokhögstubbar, senvuxna klena bokar. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9010, 9110). Reservatet fortsätter
över kommungränsen söderut.

NATURVÅRDSARTER: Svartoxe EN, röd ögonknäppare EN, bokblombock VU, brandticka* NT, igelkottstaggsvamp CR, liten lundlav* NT,
stor knopplav* S, lunglav* NT, liten kraterlav* VU, bokvårtlav* NT,
bokkantlav* NT, almlav* VU, rosa lundlav* VU, savlundlav* EN, gulnål*
S, rostfläck* S, traslav* S, korallblylav* S, fällmossa* S, guldlockmossa* S, platt fjädermossa* S, aspfjädermossa* NT, klosterlav* VU, gul
pysslinglav* VU, havstulpanlav* S, sydlig blekspik VU, hagtornsfjäril*
N, grå flugsnappare* § m.m.

Naturskogsartad barrblandskog finns närmast västerut vid St. Kärr.
SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, riksintresse för naturvård/ArtData,
sumpskog, våtmark, Lst NVP

BIOTOPVÄRDEN: Grova granlågor, högstubbar, knäckta stammar,

SKÖTSEL: Naturlig skogsdynamik.

L26 Blandskog väster om Ellabrohult					
Lövträd med värdefull kryptogamflora.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Lunglav NT
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Klass 2

L27 Barrsumpskog öster om Ellabrohult				

Klass 3

Barrsumpskog i anslutning till sjö.
NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER:

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO (delvis)/ArtData, nyckelbiotop,
objekt med naturvärde, sumpskog

L28 Sumpskog norr om Siggaboda					

Klass 2

Sumpskog vid bäckar.
NATURTYP: Skog och träd
NATURVÅRDSARTER: Gullpudra S, havstulpanlav S, kattfotslav S,
pärluggla §, sparvuggla §

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, (delvis)/Nyckelbiotop, objekt
med naturvärde, sumpskog

L29 Inägomarker vid Siggaboda						Klass 2
Lövskog och hagmarker.
NATURTYP: Skog och träd

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURVÅRDSARTER: Blomskägglav S, fällmossa S, sparvuggla §
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