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Beskrivningsdel
Reservatet ligger vid Hackekvarn på den östra stranden vid Åsnens
utlopp samt vidare söderut mot Ekedalen på Havbältesfjordens östra
strand.
Hackekvarn omges både av betade hagmarker och av lövskog som till
stor del består av ädellöv främst bok och ek. En del grova ekar och bo‐
kar växer i området på vilka det bl a växer sotlav Cyphelium inquinans.
Områden med bokskog finns både i norr och i söder. På enstaka bok
förekommer bokvårtlav Pyrenula nitida NT. I bokskog har den ovanliga
mindre flugsnapparen hörts.
De kvarvarande betade hagmarkerna ligger vid Hackekvarn. Här finns
ängsväxter som gullviva och sommarfibbla. Intressantare insekter som
vialsandbi Andrena lathyri förekommer. I hagmarkerna står en del gro‐
va träd av lind och hamlad ask. På träd ovanligare lavar som liten blek‐
spik Sclerophora peronella.
Längst i söder, norr om Ekedalen runt gårdslämningar från Östregår‐
den, finns gamla inägor som helt vuxit igen med lövträd. Här växer ett
flertal grova gamla hamlade askar och lindar. På en av askarna växer
den sällsynta laven blek kraterlav Gyalecta flotowii. I södra delen av om‐
rådet finns också större hyggen.
Mellan Hackekvarn och Ekedalen finns även större områden med ung
granproduktionsskog samt mindre områden med barr‐ eller bland‐
sumpskog.
I reservatet ingår delar av Havbältesfjorden i väster. Stranden är stenig
och blockig. I området finns strandkrypare och färna. Fiskgjuse ses re‐
gelbundet. Reservatet gränsar till de strömmande miljöerna väster om
Havekvarn där bl a tjockskalig målarmussla Unio crassus förekommer.

1

Syftet med reservatet
•

Bevara och utveckla hagmarkerna med den flora och fauna som
är knuten till ängar och hagar.

•

Bevara och utveckla grova hagmarksekar, andra grova hag‐
marksträd och grova hamlade träd och på så sätt gynna djur, la‐
var och svampar som behöver dessa träd.
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•

Bevara och utveckla en olikåldrig och varierad ädellövskog med
grova träd och multnande ved och på så sätt gynna djur, växter,
lavar och svampar knutna till äldre ädellövskogar och bland‐
skogar

•

Bevara och utveckla områdets estetiska värden samt bidra med
förståelsen av områdets historia och utveckling.

Administrativa data

Tabell 1. Administrativa data för naturreservatet
Namn:
RegDOS‐Id:
Län:
Kommun:
Församling:
Läge:
Gränser:
Areal:

Hackekvarn
[Nr]
Kronobergs län
Tingsryds kommun
Urshults församling
2,5 km VNV Urshults kyrka
Enligt karta, bilaga 1 i beslutet
Totalt: 191,8 ha
Land: 154,3 ha:
Vatten: 37,5 ha
Fastigheter och markägarkategori:
Fastigheter
Markägarkategori
Hackekvarn 1:7
Naturvårdsverket
Servitut:
Sakägare:
Förvaltare:
Fastighetskarta:
Terrängkarta:
Naturgeografisk region:
Riksintressenummer:

Natura 2000, kodnamn:
Natura 2000, areal:

Enligt sakägarförteckning bilaga 4
Enligt bilaga 4 till beslutet
Skogsstyrelsen Distrikt Kronoberg Östra
4E 3h URSHULT 04437
4E TINGSRYD SO
Sydöstra Smålands skog‐ och sjörika slättområden
NRO 0704 Naturvård 3 kap MB
FG 3 Friluftsliv 3 kap MB
Friluftsliv och turism 4 kap MB
Fiske 3 kap MB
SE0320164 ‐ Hackekvarn
0,61 ha

Natura 2000, typ:

6510 Slåtterängar i låglandet
(SCI=Sites of Community Importance, dvs bevarande av
livsmiljöer för växter och djur)
(SPA=Special Protection Area, dvs skyddsområden för
fåglar)
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Tabell 2. Naturtyper enligt Natura 2000

Rapporterade arealer [År] till Natura 2000‐nätverket inom EU och re‐
sultatet av basinventeringen från [År]. *=Prioriterad naturtyp. Se även
Natura 2000 naturtypskarta ([Bilaga X]).
Natura 2000‐typ
kod
Namn
[kod]
[Namn]
[kod]
[Namn]
[kod]
[Namn]
[kod]
[Namn]
[kod]
[Namn]

Arealer (ha)
Rapporterad
[Areal]
[Areal]
[Areal]
[Areal]
[Areal]
Summa:
[Areal]

Inventerat:
[Areal]
[Areal]
[Areal]
[Areal]
[Areal]
[Areal]

Tabell 3. Arter enligt Natura 2000 rapporterade [År]
Kod
[kod]
[kod]
[kod]

Vetenskapligt namn
[Namn]
[Namn]
[Namn]

Svenskt namn
[Namn]
[Namn]
[Namn]

Tabell 4. Prioriterade bevarandevärden
Typ
Markslag
Naturtyp
Strukturer
Arter

Friluftsliv
Kulturhistoria

Värde
Skog, hagmark
Betesmark, hagmarksträd, bokskog.
Blomrikedom, gamla träd, hamlade träd, grov ek
Mindre hackspett, mindre flugsnappare , liten blekspik Scle‐
rophora peronella, blek kraterlav Gyalecta flotowii, gullviva,
tväfläckig praktbagge Agrilus biguttatus, vialsandbi Andrena
lathyri
Mindre grusvägar och stigar genom området
Gammal inäga, odlingsrösen, gårdslämning

Tabell 6. Naturtyper enligt nuvarande förhållanden och enligt bevarandemålen

Naturtyp

Barrskog
Granskog
Barrsumpskog
Triviallövskog

Areal enligt nu‐
varande förhål‐
landen (ha)
39,3
8,3

Areal enligt be‐
varandemålen
(ha)
0
8,3
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Ädellövskog
Ädellövskog
Bokskog
Sjöar
Betesmark
Igenväxande hagmark (ej betad)
Åker/vall
Mad
Hygge
Övrigt
Övrig öppen mark
SUMMA
Produktiv skogsmark
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17,9
33,4
38,8
6,5
2,9
0,5
0,3
42,1

50
50
38,8
8
2,1
0,5
0,3
0

0,5

0,5

203,5

203,5

2,8

4,5
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Historisk och nuvarande mark‐ och vattenanvändning

Skifteskartan från 1836 över Hackekvarn visar att området runt gårdar‐
na har varit inäga. Över den södra delen med Ekedalen har inga histo‐
riska skifteskartor hittats. Här finns resterna av en gård som hetat
Östregård och där boningshuset revs på 1940‐talet. Gårdsnamnet
nämns på 1500‐talet. Här finns ca 370 odlingsrösen, fossil åkermark,
grova hamlade askar och lindar samt grunder efter hus vilket visar att
även denna del varit inäga. Områden som har varit utmark och som
användes som skogsbete har troligen också funnits i området. Detta
gäller Hackekvarnsnäs och de östliga delarna av området mellan
Hackekvarn och Östregård vid Ekedalen.
På ekonomisk karta från 1949 kan man se att åkrarna vid Hackekvarn i
stort sett likadana ut som 1836. Även i den södra delen vid Ekedalen
finns åkrar 1949. På flygbilden som är underlag till 1949 års karta kan
man se att en igenväxning troligen skett av inägans ängar 1949. Det
syns dock fortfarande större öppna områden med slåtter‐ eller hagmark
vid Hackekvarn och Ekedalen i söder.
Sedan ett längre tag sker det inte någon hävd av området vid Ekedalen.
Dessa marker har därför idag till stora delar vuxit igen med skog. Även
vid Hackekvarn har en igenväxning idag skett i den östra delen av hag‐
marken som var öppen 1949. De centrala och västra delarna av Hacke‐
kvarn betas dock fortfarande med nötdjur vilket gör att dessa marker är
öppna.
4
4.1

Områdets bevarandevärden
Natura 2000

En del av Hackekvarn ingår i det Europeiska nätverket Natura 2000,
för skydd av naturtyper och arter. I området finns arter och naturtyper
som är listade i art‐ och habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EEG)
och i fågeldirektivet (Rådets direktiv 79/409/EEG). Hackekvarn klassas
som typen SCI (=Sites of Community Importance), dvs till för bevaran‐
de av livsmiljöer för växter och djur. Sverige förbinder sig att skydda
och vårda dessa områden så att en gynnsam bevarandestatus för om‐
rådets arter upprätthålls. En bevarandeplan för Natura 2000‐området
har upprättats och fastställts. Det främsta syftet med Natura 2000‐
området är att [Text]
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6270, Artrika torra‐friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ)
0,05+0,9 ha
6410, Fuktängar med blåtåtel eller starr) 0,2+0,2 ha
4.2

Limniska värden

I Havbältesfjorden förekommer sandkrypare och färna. Reservatet
gränsar i väster till strömmande miljöer där det bl a finns tjocksaklig
målarmussla Unio crassus.
4.3

Biologiska värden

Trädmiljörna i området bedöms ha mycket höga naturvärden. Bedöm‐
ningen grundar sig på förekomsten av grov ek, lind och ask samt grova
hamlade träd, grov död ved och flera sällsynta epifyter som blek krater‐
lav Gyalecta flotowii, liten blekspik Sclerophora peronella och gulpudrad
spiklav Calicium adspersum. Hagmarksträd och hamlade träd har en
lång historisk kontinuitet i området. Förutsättningar finns för sällsynta
vedlevande insekter. Dessutom finns större områden med bokskog där
delar kan ha en tidigare historia som utmark och en lång historisk kon‐
tinuitet som bokbevuxen mark. Sällsynta arter som kan indikera detta
är bokvårtlav Pyrenula nitida och havstulpanlav Thelotrema lepadinum
strax utanför reservatet.
I området finns hagmarker med en tidigare historia som ängsmarker
som bedöms ha mycket höga naturvärden. Arter som indikerar detta är
t ex sommarfibbla, jungfrulin, rotfibbla och gullviva. Här finns också
specialiserade arter av bin som vialsandbi Andrena lathyri.
Mosaiken av hagmarker och lövträdsmiljöer med grova träd är i sig
också mycket värdefull eftersom många arter är beroende av både
blommande örter och grov död ved. Reservatet ingår i en större värde‐
full helhetsmiljön runt Hackekvarn med vatten, trädmiljöer och hag‐
marker.

4.4

Kulturhistoriska värden

En rad kulturhistoriska spår finns i området. Runt Hackekvarn finns på
flera platser spår efter boplatser med pilspetsar, yxor och skrapor av
flinta samt keramik. Fångstanläggningar för ål har funnits på flera plat‐
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ser vid Hackekvarn där de äldsta nämns på 1300‐talet. Värdena består i
hävdade hagmarker med hagmarksträd och odlingsrösen.
I södra delen av området har tidigare gården Östregård legat. Här
finns ca 370 odlingsrösen, fossila åkrar, husgrunder och gott om gamla
hamlade träd. Även vid Hackekvarn finns en del odlingsrösen, fossila
åkrar samt enstaka hamlade träd. Vissa av de befintliga åkermarkerna
som idag betas ligger på samma plats som på skifteskartan från 1836.
De flesta odlingsrösena är dock bortröjda.
På Kungsholmen finns rester av formborgen ”Hake slott” från 1300‐
talet.
4.5

Turism och friluftsliv

Området bedöms ha stor betydelse för landskapbild och friluftsliv och
ingår som en del i Åsnenområdet med riksintresse för friluftslivet. Ett
större antal kanotister passerar förbi området varje år.
4.5.1

Tillgänglighet

Området nås enklast från väg 120 strax väster om Urshult där det är
skyltat Hackekvarn. Hagmarkerna kan ses från vägen. Grusvägar går
söderut i området mot Ekedalen. Här finns en yta att ställa bilar på.
Härifrån går dels en stig ner mot sjöstranden och dels en mot sydväst
genom skogen. För övrigt finns det inga stigar eller parkeringsplatser i
området.
5

Genomförda inventeringar och dokumentation

I området har ett flertal nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt pekats
ut av Skogsstyrelsen. 2007 gjordes en naturvärdesbedömning av övre
halvan av området runt Hackekvarn. Ängs‐ och betesmarksinventering
har också genomförts i området.
Jordbruksverket. Ängs‐ och betesmarksinventeringen. www.sjv.se/tuva
Länsstyrelsen i Kronobergs Län. 1989. Naturvårdsprogram för Krono‐
bergs län.
Länsstyrelsen i Kronobergs Län. 1993. Ängs‐ och hagmarksinventer‐
ingen i Kronobergs län.
Naturvårdsverket. 2000. Område av riksintresse för naturvård och fri‐
luftsliv.
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Kling, J. & Nolbrant, P. 2007. Naturvärdesbedömningar för vattend‐
ragssträckan Möckeln‐Väraberga samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn.
Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Skogsstyrelsen. 2003. Nyckelbiotopsinventeringen. Skogens Pärlor
www.svo.se

Plandel
6

Skötselområden

Hela området är indelat i 20 skötselområden (i vissa fall med tillhöran‐
de delområden), vilka utgår från den markanvändning eller skötsel
som ska genomföras, se även skötselplanekartan (bilaga a).
6.1

Bevarandemål för hela området
•

•
•
•

•

Det finns god och kontinuerlig tillgång på gamla och grova ädel‐
lövträd, hålträd och grov död ved av främst bok, ek, ask och
lind.
Det finns minst 25 fristående grova solitärekar.
Det finns minst 15 träd som hamlas.
Det finns minst 100 ha ädellövskog med inslag av trivial varav
minst 50 ha består av bokskog med god tillgång på gamla träd
och död ved.
Det finns minst 6,5 ha hagmarker och vägrenar med gott om
blommande ängsväxter.

12 (45)

6.2

SKÖTSELPLAN

BILAGA 2

Datum

Ärendenummer

[år]‐[månad]‐[dag]

511‐[nr]‐[nr]

Generella riktlinjer & åtgärder för hela området
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Friställning av hagmarksekar prioriteras. Som tumregel gäller ca
6 m mellan ekens krona och närmaste trädkrona. Då andra vär‐
defulla träd står i närheten kan denna tumregel inte följas.
Vid röjning i hagmarker eller runt hagmarksekar ska blomman‐
de träd och buskar lämnas kvar i största möjligaste mån. Exem‐
pel på värdefulla träd och buskar är rönn, lönn, lind, nypon,
hagtorn, slån och björnbär om inte andra naturvärden hotas.
Gran som avverkas i samband med skötselåtgärder får föras ut
från reservatet.
Utkörning, flisning och eldning av ris och gallringsvirke bör ske
före 1:e maj, annars kan det bli en fälla för vedlevande insekter.
Utkörning av virke mm ska ske under lämplig årstid och väder‐
lek, så att risken för körskador och spårbildning kan minimeras.
Bete bör ske med ett betesuppehåll mellan den 1:e juni till den
15:e augusti för att gynna blomning, frösättning och blomresurs
för insekter.
Ved av lövträd som bildats naturligt ska lämnas i reservatet men
kan flyttas och läggas på lämplig plats vid säkerhetsrisk.
Avverkade lövträd lämnas i möjligaste mån i reservatet. Om
mängden blir för stor får de föras ut från reservatet.
Död ved ska även lämnas i hagmarkerna. Om död ved ligger
olämpligt flyttas den till lämpligt solbelyst ställe i hagmarken.
Vid angrepp av skadeinsekter på barrträd kan nyangripna träd
avverkas för att förhindra spridning till grannfastigheter.
Stängsling sker med oimpregnerade stolpar, förslagsvis ekstol‐
par.
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Skötselområden

Skötselområdena beskrivna i skötselplanen är:
Typ av skötselområde
1. Bokskog
2. Blandlövskog
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ädellövskog
Betesmark
Igenväxande hag‐
mark
Åker
Betad trädbevuxen
mark
Hagmarksträd
Blandskog
Barrsumpskog
Granskog
Hyggen
Starrmad
Sjö
Friluftsliv
Vägområden

Antal delområden
3
11

Areal (ha)

5
5
5

9,7+7,1+16,6
2,3+1,5+0,1+1,4+2,1+0,4+
0,1+0,3+1,6+2,4+0,5
0,6+3,2+9,7+1,2+2,8
1,2+3,6+0,4+0,6+0,7
0,2+0,1+0,2+0,3+2,1

1
2

0,5
0,4+2,4

1
1
4
3
5
1
1
1
1

0,4
0,3
1,5+1,3+2,4+3,1
34,8+3,8+0,7
3,4+0,8+0,6+11,3+26
0,3
38,8
0,1
0,4
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Skötselområde 1 (a,b,c): Bokskog (9,7+7,1+16,6 ha)
Beskrivning:
Bokskog med inslag av ek, björk, rönn, asp, tall och gran. Delar av sko‐
gen är flerskiktad med hassel och föryngring av bok. Fältskiktet domi‐
neras av blåbär och kruståtel. Intressantast skog finns i område 1b där
en del äldre bok och ek samt grövre träd med död ved förekommer.
Bland ovanligare arter på bok förekommer bokvårtlav strax norr om
område 1a. På bok hittades också den stora men allmänna vedlevande
knäpparen Malanotus castanipes. På äldre ek växer gammelgranslav Le‐
canactis abietina, rostfläck Arthonia vinosa, klippfrullania Frullania tama‐
risci och ekticka Phellinus robustus. På marken hittas signalarter som
blåmossa Leucobryum glaucum och västlig hakmossa Rhythidiadelphius
loreus. I området hördes den ovanliga mindre flugsnapparen. Miljön
passar bra för arten.
Större bokskogsområde finns även i södra delen av området vid Ekeda‐
len (område 1c). På ek växer fällmossa och rostfläck samt på hassel väx‐
er skriftlav. I död hassel hittas spår som troligen tillhör den sällsynt
trägnagaren Grynobius planus. På marken dominerar vitsippa och lilje‐
konvalj. Rikligt med odlingsrösen förekommer där det växer äldre kro‐
kiga lindar. En stor stenmur löper också genom området längs en gam‐
mal väg.
Bevarandemål:
•

Bokskog med gott om gammal bok och grov död ved.

Skötselåtgärder:
•
•

Avverkning av gran och röjning av ung gran.
I övrigt fri utveckling.

Skötselområde 2 (a,b,c): Hyggen (3,4+0,8+0,6 ha)
Beskrivning:
Hyggen eller gallrad skog med asp, björk, ek, gran och bok. Kraftig
föryngring av asp sker på vissa delar. Även mycket ung bok kommer.
Längs sjöstranden i område 8a finns en del grövre granlågor i fuktigt
läge. Med tiden kommer området troligen att övergå till bokskog.
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Bevarandemål:
•

Lövskog med gott om äldre träd och död ved.

Skötselåtgärder:
•

Röj bort ung gran som kommer upp med 10 års mellanrum.

Skötselområde 3 (a‐e): Betesmark (1,2+3,6+0,4+0,6+0,7 ha)
Beskrivning:
Områdena består av hagmarker som betas av nötdjur och ligger på den
gamla inägan vid Hackekvarn. Område 3d samt delar av 3a och 3b be‐
tecknas som åkermark 1949. Även i början av 1800‐talet var de åkrar
men då med odlingsrösen som till merparten senare röjts undan.
Andra delar av områden har använts som slåttermarker under lång tid
tillbaka.
Både torrare och fuktigare partier förekommer. I norr och väster består
område 3b av fuktängar och i öster av torra till friska ängar på lite hög‐
re mark. En hel del ängsväxter förekommer som t ex tämligen rikligt
med gullviva, särskilt i område 3b. Andra ängsväxter som växer i om‐
rådena är mandelblom, knölsmörblomma, ängsvädd, åkervädd, slåt‐
tergubbe, skogsklöver, gökärt, stagg och knägräs. Söder om 3a finns en
blomrik vägren med bl a sommarfibbla, natt och dag och gott om åker‐
vädd
Intressantare insekter som förekommer är vialsandbi Andrena lathyri,
glödsandbi Andrena fulva, hagtornssandbi Andrena carantonica, kartfjäril
Araschnia levana och svingelgräsfjäril Lasiommata megera.
I området förekommer värdefulla buskar och träd. Blommande träd
och buskar som är viktiga för insektsfaunan är apel, rönn, hagtorn, ny‐
pon, vide, slån, björnbär och lind. En del grova träd med värdefull död
ved finns också. Den döda veden är viktiga boplatser för exempelvis
skalbaggar och vildbin som sedan söker föda in ängsblommorna. En
grov ask med område brösthöjdsomkrets på 440 cm finns i område 3b.
Här står också grov lind med stamhåligheter. I område 3a finns en grov
avbruten lind. Här växer gott om signalarten gulnål Chaenotheca bra‐
chypoda. På en grov ek som står i nordöstra delen av område 3b med
signalarten sotlav. Övriga signalarter som hittas på träden är fällmossa
Antitrichia curtipendula, guldlockmossa Homalothecium sericium och rost‐
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fläck Arthonia vinosa. I område 3a står en dunge med yngre träd av
björk, ek och rönn. I södra delen av område 3b växer en del hassel.
En igenväxning sker med asp‐ och björksly samt gran och ung björk.
Område 3d och 3d hör till de delar som varit åkermark för inte så läng‐
esedan. Marken är kväverikare och domineras av bredbladiga gräs.
Även delar av område 3a har varit åker och är kväverikare.
Bevarandemål:
•

•
•
•
•

Betad hagmark som har rikligt med blommande ängsväxter och
blommande buskar och träd av lind, apel, hagtorn, nypon, rönn,
vide, slån mm samt med grova hagmarksträd av ek, lind och ask
samt grov död ved. Förekomst av grov hassel.
Krontäckning varierar från helt öppet till ca 70 %. Den genom‐
snittliga krontäckningen är ca 20 %.
Minst fyra friställda grova hagmarksekar samt fem friställda
klenare ekar som är efterträdare.
Minst fyra grova hagmarksträd av ask och lind.
Minst fem friställda yngre hagmarksträd av ask och lind.

Skötselåtgärder:
•
•

•
•

•

•
•

•

Röjning av björk‐ och aspsly samt gran och ung björk.
Om asp behöver tas bort bör denna ringbarkas och få stå två år
innan de avverkas. Ett annat alternativ som fungerar lika bra är
att kapa asparna på 1‐1,5 m höjd.
Vid röjning är det viktigt att spara blommande buskar och träd
som vide, hagtorn, rönn, björnbär, apel, slån och nypon.
Även buskar som hassel och en bör sparas vilka ger variation
och vindskydd som är viktigt för många insekter. Hassel skapar
också värdefull död ved.
Grova hagmarksträd samt efterträdare av ek, lind och ask hålls
fria från igenväxning. Grova hagmarksekar samt efterträdare fri‐
ställs så att de kan utvecklas vidare.
Spara död ved vilket är mycket viktigt för exempelvis vildbin.
Bete bör ske med nötdjur eller häst. Bete sker tidigt fram till den
1 juni för att hålla ner uppslag av sly. Betesuppehåll mellan 1
juni och 15 augusti så att blomning och insektsfauna hinner ut‐
vecklas. Därefter bete till sent på hösten.
Om möjligt sker slåtter i de södra delarna av 3b och i 3c runt den
15 augusti

17 (45)

•

•
•

SKÖTSELPLAN

BILAGA 2

Datum

Ärendenummer

[år]‐[månad]‐[dag]

511‐[nr]‐[nr]

Som restaureringsåtgärd och som åtgärd vissa år om det finns
mycket fjolårsgräs kvar kan vårbränning tillämpas i lämpliga
delar av områdena.
Markerna får inte gödslas. Stödutfodring får heller inte ske i ha‐
garna.
Utbyte av gammalt stängsel. Beteshagen utvidgas också med
områdena 4a, 4d, delar av 6a, 7a, norra delen av 9, södra delen
av 12a och delar av 11a. Ej impregnerade stolpar används.

Skötselområde 4 (a,b,c,d):Igenväxande hagmark (0,2+0,1+0,2+0,3 ha)
Beskrivning:
Ängsrester som inte hävdas och som är under igenväxning. Ängsväx‐
ter som förekommer är gökärt, vårbrodd, skogsklöver samt natt och
dag. Blommande buskar som förekommer är slån.
I område j finns ca 15 tämligen grova ekar som kan utvecklas till grövre
hagmarksekar om röjningar görs runt träden.
Bevarandemål:
•
•

Hagmark med riklig blomning av ängsväxter samt blommande
buskar och grövre hagmarksekar.
Krontäckningen är ca 50 %.

Skötselåtgärder:
•
•
•
•

•
•
•
•

Områdena stängslas in tillsammans med de befintliga betesfål‐
lorna i väster. Ej impregnerade stolpar används.
Röjning av unga träd som ung ek, björk samt björk‐ och aspsly.
Röj bort gran.
Där asp ska avverkas bör denna ringbarkas och få stå minst två
år innan träden tas ner. Ett minst lika bra alternativ är att kapa
asparna på 1‐1,5 m höjd.
Spara blommande buskar och träd.
Grova hagmarksekar samt efterträdare friställs så att de kan ut‐
vecklas vidare.
Spara död ved vilket är mycket viktigt för exempelvis vildbin.
Bete bör ske med nötdjur eller häst. Bete sker tidigt fram till den
1 juni för att hålla ner uppslag av sly. Betesuppehåll mellan 1
juni och 15 augusti så att blomning och insektsfauna hinner ut‐
vecklas. Därefter bete till sent på hösten.
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Som restaureringsåtgärd och som åtgärd vissa år om det finns
mycket fjolårsgräs kvar kan vårbränning tillämpas i lämpliga
delar av områdena.
Markerna får inte gödslas. Stödutfodring får heller inte ske i ha‐
garna.

Skötselområde 5: Åker (0,5 ha)
Beskrivning:
Åker som fortfarande brukas. Området har varit åker både i mitten av
1900‐talet och i början av 1800‐talet och troligen långt innan dess.
Bevarandemål:
•
•

Betesmark alternativt allmogeåker där gamla sädesslag och ho‐
tade åkerogräs odlas.
Tvåsädesåker som visar ett odlingssystem som har använts från
tidig medeltid till mitten av 1800‐talet alternativt sjuårig växt‐
följd som infördes under slutet av 1800‐talet. Med växtföljd som
träda, råg, vall (klöver och timotej), vall, vall, korn och havre.

Skötselåtgärder:
•
•

Användande av utsäde som exempelvis kommer från Nordiska
genbanken.
Insådd av hotade åkerogräs som kalvnos och klätt.

Skötselområde 6 (a,b): Blandlövskog (2,3+1,5 ha)
Beskrivning:
I områdena växer ung blandlövskog på tidigare inäga. I område a finns
odlingsrösen och fornåker. En blandning av björk, bok, ek, gran, sälg,
asp, lind, apel och hassel förekommer. På marken växer liljekonvalj,
vitsippa, smultron, gökärt, vårbrodd och blåbär.
I område b växer tämligen ung blandlövskog med ek, björk och hassel.
I området finns odlingsrösen.
Bevarandemål:
•
•

Mosaik av betad hagmark och betade lövdungar och skogsbryn
med gamla träd och gott om död ved.
Den genomsnittliga krontäckningen är ca 50 %.
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Skötselåtgärder:
•
•
•
•
•
•

Luckig avverkning och röjning så att öppna ytor uppstår.
Spara all död ved.
Ny lövträdsved från avverkning och röjning lämnas på lämpliga
platser. Överskott får transporteras bort.
Spara alla eventuella blommande träd och buskar samt hassel.
Stängsla så att större delen av området ingår i den västra betes‐
fållan (se karta). Ej impregnerade stolpar används.
Bete bör ske med nötdjur eller häst. Bete sker tidigt fram till den
1 juni för att hålla ner uppslag av sly. Betesuppehåll mellan 1
juni och 15 augusti så att blomning och insektsfauna hinner ut‐
vecklas. Därefter bete till sent på hösten.

Skötselområde 7 (a,b): Ädellövskog (0,6+0,4 ha)
Beskrivning:
Ädellövskog som domineras av ek och bok med inslag av björk och
rönn. Område 7b som ligger i söder betas. I detta område står några
grövre ekar.
Bevarandemål:
•
•
•

Mosaik av betad hagmark och betade lövdungar och skogsbryn
med gamla träd och gott om död ved.
Minst fem friställda hagmarksekar.
Krontäckningen är ca 70 %.

Skötselåtgärder:
•

•
•

Friställning runt minst fem grövre och vidkroniga ekar. Blom‐
mande träd och buskar sparas i största möjligaste mån. All död
ved sparas.
Stängsla så att områdena ingår i den västra betesfållan. Ej im‐
pregnerade stolpar används.
Bete bör ske med nötdjur eller häst. Bete sker tidigt fram till den
1 juni för att hålla ner uppslag av sly. Betesuppehåll mellan 1
juni och 15 augusti så att blomning och insektsfauna hinner ut‐
vecklas. Därefter bete till sent på hösten.
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Skötselområde 8: Blandlövskog (0,1 ha)
Beskrivning:
En dunge med blandlövskog som ligger i betesmarken 3b. I dungen
växer främst asp, sälg och hassel. Norr om dungen växer några grövre
ekar på vilka det bl a växer sotlav Cyphelium inquinans. I dungen ligger
ett övergivet grustag.
Bevarandemål:
•
•

Solexponerat grustag med öppen mineraljord.
Område med sälg, hassel och hagmarksek.

Skötselåtgärder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friställning av hagmarksekar.
Avverkning av asp. Detta görs bäst genom att kapa träden på 1‐
1,5 m höjd.
All död ved sparas.
Några bitar av avverkade träd lämnas i solexponerat läge. Övrig
ved läggs om möjligt på annan lämplig plats i reservatet.
Sälg sparas om inte lämpliga områden med bar mineraljord be‐
skuggas.
Hassel sparas i möjligaste mån.
Röjning görs så att grustaget blir solexponerat.
Vid behov kan grävning göras så att syd till västvända blottor
uppstår som är lämpliga bomiljöer för gaddsteklar.
Området ingår i beteshagen så att djuren håller undan uppslag
och så att trampet håller öppet bar mineraljord.

Skötselområde 9: Ädellövskog (3,2 ha)
Beskrivning:
I området, som ligger på den gamla inägan vid Hackekvarn, dominerar
ek och bok med inslag av gran, asp, björk och hagtorn. På marken väx‐
er kruståtel, blåbär, liljekonvalj och vitsippa. Vissa signalarter hittas på
ek som rostfläck Arthonia vinosa, gammelgranslav Lecanactis abietina och
blodplättlav Haematomma ochroleucum.
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Bevarandemål:
•
•

Luckig flerskiktad ädellövskog med gott om gamla träd och död
ved. Den norra delen betas. Skogsbete.
Minst två friställda hagmarksekar längs vägen i norr.

Skötselåtgärder:
•
•

•

Avverka gran.
Friställning runt minst två grövre och vidkroniga ekar. Blom‐
mande träd och buskar sparas i största möjligaste mån. All död
ved sparas.
Stängsling så att norra delen av området ingår i den västra be‐
tesfållan. Ej impregnerade stolpar används.

Skötselområde 10: Betad trädbevuxen mark (2,4 ha)
Beskrivning:
Lövträdsbevuxet område, på Hackekvarns gamla inäga, som delvis är
hagmark med ängsväxter som gullviva, mandelblom, gökärt och
skogsklöver. Sydost om åkermarken (område 5) finns gott om odlings‐
rösen. Området betas och ingår i hagmarken, område 3c. Antalet träd‐
arter är stort. Ek, björk och asp dominerar men rönn, bok, gran, lind,
fågelbär, ask och klibbal förekommer också. Det finns även ett varierat
buskskikt med brakved, hassel, hagtorn och vide (vid stranden). I fält‐
skiktet dominerar arter som kruståtel, blåbär, liljekonvalj och skogs‐
stjärna. Närmare stranden i väster står ca fem tämligen grova ekar. Vid
stranden i norra delen av området står äldre tidigare hamlade askar. På
dessa växer ovanligare lavar som liten blekspik Sclerophora peronella,
grå punktlav Acrocordia gemmata och grynig filtlav Peltigera collina.
Bevarandemål:
•
•
•
•
•

Betad blomrik hagmark och lövskog med gott om grova lövträd
och död ved.
Krontäckningen varierar från 30‐80 %. I genomsnitt är krontäck‐
ningen 50‐60 %. Öppnare ytor finns kring odlingsrösena.
God förekomst av blommande träd och buskar som rönn, lind,
sälg, vide, fågelbär, hagtorn mm.
Minst fem friställda hagmarksekar.
Minst fem hamlade askar i området.
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Skötselåtgärder:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bete bör ske med nötdjur eller häst. Bete sker tidigt fram till den
1 juni för att hålla ner uppslag av sly. Betesuppehåll mellan 1
juni och 15 augusti så att blomning och insektsfauna hinner ut‐
vecklas. Därefter bete till sent på hösten.
Avverkning och röjning av gran.
Friställning av de grova ekar som finns i området.
Röjning runt yngre ekar så att nya grova hagmarksekar kan ut‐
vecklas.
Nyhamling av ung ask som står i hagmarken.
Om de tidigare hamlade askarna bedöms som lämpliga för åter‐
hamling bör detta göras. Är risken stor att träden skadas bör
man avstå från återhamling.
Luckvis avverkning av unga träd så att hagmarken i väster öpp‐
nas upp.
All död ved sparas.
Vissa avverkade lövträdsbitar sparas på lämpliga platser. Övrig
ved läggs om möjligt på annan lämplig plats i reservatet.
Vid röjningar ska blommande träd och buskar sparas som sälg,
vide, hagtorn, rönn, lind m fl så långt som möjligt.

Skötselområde 11 (a,b): Blandlövskog (1,4+2,1 ha)
Beskrivning:
Lövträdsområden som inte betas. Blandskog med stort inslag av ek
samt asp, sälg, bok, klibbal, björk och gran. I område 11b finns delar
som domineras av bok. Tämligen grov ek (omkrets 250 cm) och asp
finns i område 11b.
Bevarandemål:
•

Blandlövskog med gott om grövre träd och död ved.

Skötselåtgärder:
•
•

Gran avverkas och ung gran röjs bort.
Eventuellt kan betesfållan utökas och bete ske i område 6a så att
den även innefattar område 6b till vägen.
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Skötselområde 12: Blandlövskog (0,5)
Beskrivning:
Områdena är bevuxna med ung lövskog som domineras av klibbal
med inslag asp, ek och björk.
Bevarandemål:
•
•

God förekomst av gamla lövträd och död ved.
Till större delen betad dunge med krontäckning 50‐80 %.

Skötselåtgärder:
•
•

Större delen av område 12a stängslas av för att ingå i beteshagen
i områdena 3a och 3e.
Gallring i det instängslade området för att gynna grövre träd.

Skötselområde 13: Hagmarksträd (0,4 ha)
Beskrivning:
På Kungsholmen står flera grova träd av både ek och bok. Här hittades
intressantare signalarter som gulpudrad spiklav på två träd samt sot‐
lav. Hålträd förekommer och häckande stare finns i träden. På ön finns
en fornborg och ön röjs och slås regelbundet vilket gör att träden har
fått stå fritt.
Bevarandemål:
•
•

Minst fem grova ekar som växer fritt
Rikligt med grova träd och grov död ved.

Skötselåtgärder:
•
•

Årlig gräsröjning efter den 15 augusti.
All död ved lämnas.

Skötselområde 14: Blandlövskog (0,3 ha)
Beskrivning:
Holme med blandlövskog av klibbal, ek och björk.
Bevarandemål:
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Blandlövskog med gott om död ved och grova träd.

Skötselåtgärder:
•

Fri utveckling.

Skötselområde 15: Starrmad (0,3 ha)
Beskrivning:
En mindre vik som vuxit igen med starrvegetation.
Bevarandemål:
•

Starrmad

Skötselåtgärder:
•

Inga särskilda åtgärder.

Skötselområde 16: Ädellövskog ‐lund med hamlade träd (9,7 ha)
Beskrivning:
Gammal inäga med gott om odlingsrösen och husgrunder. I området
står ca 10 grova gamla hamlade träd av ask och lind. Dessa är allvarligt
skadade eller döda troligen p g a oförsiktig återupptagen hamling i
kombination med att träden tillåtits växa igen. På träden växer gott om
trädporella Porella platyphylla samt på en ask blek kraterlav Gyalecta
flotowii. I området står även ett 10‐tal grova almar på vilka man hittar
rikligt med trädporella Porella platyphylla samt rostfläck Arthonia vinosa,
guldlockmossa Homalothecium sericium, platt fjädermossa Neckera comp‐
lanata och grå punktlav Acrocordia gemmata. Andra signalarter på träd
som hittas är trubbfjädermossa Homalia trichomanoides, fällmossa Anti‐
trichia curtipendula och sotlav Cyphelium inquinans. Även grov sälg,
björk, asp och bok finns också. För övrigt dominerar yngre träd av ask,
asp, björk och ek. Många av askarna är drabbade av askskottsjuka och
en del av träden är döende. På ask hittas spår av svart askbastborre
Hylesinus crenatus som behöver hög frekvens av grovbarkig ask för att
på sikt överleva i ett område. I buskskitet finns rikligt med hassel samt
lite hagtorn där gott om vedlevande skalbaggar hittas i blommorna.
Vid sjöstranden dominerar klibbal på fuktig till blöt mark med inslag
av ask och gott om vide. Större delen av klibbalarna har dött och det
finns rikligt med torrakor med alticka och med spår av kamelstekel
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Xiphydria sp. På klibbalsbark växer gammelgranslav. I sluttningen ner
mot sjön finns källpåverkad mark där det bl a växer gullpudra. I områ‐
det för övrigt växer arter som ormbär, stinksyska, vitsippa, svalört och
majbräken.
Bevarandemål:
•
•

Lövskogslund med gott om gamla träd och död ved.
Öppningar med minst 7 träd som hamlas.

Skötselåtgärder:
•

•
•
•

Öppna försiktigt upp runt återhamlade träd som fortfarande le‐
ver så att de får ljus och så att de om möjligt några kan återhäm‐
ta sig. På grund av att träden skadats är det viktigt att med jäm‐
na mellanrum hamla träden. Om kronorna tillåts bli tunga
kommer stammarna att fläkas. Vid de träd som redan konstate‐
ras vara döda bör ingen röjning ske.
Nyhamling av lämpliga askar som står i närheten av de gamla
hamlade askarna samt röjning runt dessa nyhamlade träd.
Spara död ved och blommande träd och buskar vid röjning.
Träd som avverkats vid röjning lämnas på lämplig plats i områ‐
det.

Skötselområde 17 (a‐b): Ädellövskog (1,2+2,8 ha)
Beskrivning:
Områden med stort inslag av medelgrov ek på gammal inägomark där
det finns odlingsrösen. Längst i väster står en jätteek med ytor av död
ved. På stammen växer rostfläck Arthonia vinosa, blodplättlav Haema‐
tomma ochrolecum och gul porlav Pertusaria flavida. Övriga lövträd är
björk, bok, lönn, rönn, lind, sälg och alm. I buskskiktet växer hassel.
Det finns en del död ved i området. Vid vägen i väster står grövre torr‐
rakor av ek och grova lövlågor förekommer. På nyligen död ek hittas
spår av den sällsynta tvåfläckiga praktbaggen Agrilus biguttatus. I norra
delen av område 17a finns en nordvänd blockig sluttning. Här står
även några grövre bokar. På marken i området dominerar kruståtel,
vitsippa, skogsstjärna mm.
I det östra området (17b) växer mycket gran.
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Bevarandemål:
•

Lövblandskog med gott om gamla träd och död ved samt med
inslag av grova ekar.

Skötselåtgärder:
•
•

Avverkning av gran och röjning av ung gran.
Friställning av grov ek.

Skötselområde 18 (a‐c): Blandlövskog (1,6+2,4+0,5 ha)
Beskrivning:
Blandlövskogar där delområde 18a domineras av ek med större inslag
av bok och 18b av björk, klibbal och gran. Även sälg förekommer. I
buskskiktet förekommer hassel och brakved. I område 18a kommer en
del uppslag av bok och lind. Fältskiktet i 18a har en sammansättning
som tyder på att det varit tidigare hagmark med arter som smultron,
johannesört och skogsklöver. Dessutom växer ekbräken, majbräken och
liljekonvalj. I övriga delområden dominerar blåbär, harsyra, kruståtel
och hallon.
Bevarandemål:
•

Lövblandskog med gott om gamla träd och död ved.

Skötselåtgärder:
•

Avverkning av gran och röjning av ung gran.

Skötselområde 19: Blandskog (0,3 ha)
Beskrivning:
Ö med blandskog av barr och lövträd.
Bevarandemål:
•

Blandskog med gott om gamla träd och död ved.

Skötselåtgärder:
•

Fri utveckling.
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Skötselområde 20 (a, b): Hyggen och gallrad lövskog (11,3+26 ha)
Beskrivning:
Område 16a består av ett glest trädskikt av ek, björk, asp, bok och rönn
samt hassel. En föryngring sker av asp, gran, bok och björk. På marken
växer blåbär, kruståtel och skogsstjärna. Någon enstaka grov ek står i
området.
Odlingsrösen finns i området vilket tyder på att det ingått i den gamla
inägan.
Område 16b är mer öppet hygge med dungar av lövträd.
Bevarandemål:
•

Ädellövskog med inslag av triviallöv och med gott om gamla
träd och död ved.

Skötselåtgärder:
•
•

Självföryngring
Återkommande röjning av gran

Skötselområde 21: Igenväxande hagmarksrest (2,1 ha)
Beskrivning:
Hagmarksrest igenväxande med sly. Odlingsrösen finns i området. I
söder växer ung ekskog.
Bevarandemål:
•

Flerskiktad och olikåldrig ädellövskog som domineras av bok.
Rik mängd med grova och gamla träd samt stor mängd grövre
död ved.

Skötselåtgärder:
•

Självföryngring, röjning av gran. Röjning av t ex björk kan be‐
hövas för att gynna ek, bok m fl ädellövträd samt blommande
träd och buskar som rönn, sälg, hagtorn mm. Även hassel bör
gynnas.
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Skötselområde 22 (a, b, c, d): Barrsumpskog (1,5+1,3+2,4+3,1 ha)
Beskrivning:
Barrsumspskogar med lite olika karaktärer. 22a och 22b är blandsump‐
skogar med gran, björk och tall. Den södra delen av 22b är intressanta‐
re där det även växer klibbal med socklar. Här finns också högstubbar
och lågor. Område 22c är tallsumpskog med fältskikt av tuvull, blåbär
och odon. Område 22d domineras av gran och tämligen grov tall. Här
finns gott om barrlågor. Vissa signalarter finns i områdena som lång‐
fliksmossa Nowellia curvifolia, gammelgranslav Lecanactis abietina, blod‐
lav Mycoblastus sanguinarius och blåmossa Leugobryum glaucum, dock
inga starkare signalarter.
Bevarandemål:
•

Barr‐ och blandsumpskog med gott om gamla träd och död ved

Skötselåtgärder:
•

Fri utveckling

Skötselområde 23 (a,b,c): Granskog (34,8+3,8+0,7 ha)
Beskrivning:
Ung granproduktionskog utan något större inslag av löv. Delar är
stormsakdat.
Bevarandemål:
•

Flerskiktad och olikåldrig lövskog som domineras av ädellöv‐
träd samt gott om blommande träd och buskar. Rik mängd med
grova och gamla träd samt stor mängd grövre död ved.

Skötselåtgärder:
•

Avverkning och självföryngring eller eventuellt sådd/plantering
av bok. Därefter röjning av ung gran som växer upp. Röjning av
björk kan behövas för att gynna ek, bok m fl ädellövträd samt
blommande träd och buskar som rönn, sälg, hagtorn mm. Även
hassel bör gynnas.
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Skötselområde 24: Sjö (38,8 ha)
Beskrivning:
Området består av delar av Havbältesfjorden. Stränder är blockiga och
sjöbotten domineras av morän. Vattendjupet är upp ca 5 meter.
Bevarandemål:
•

Som idag fungerar sjöekosystem.

Skötselåtgärder:
•

Träd som faller ut i vattnet lämnas kvar.

Skötselområde 25: Friluftsliv
Beskrivning:
Området nås enklast från väg 120 strax väster om Urshult där det är
skyltat Hackekvarn. Hagmarkerna kan ses från vägen genom området.
Grusvägar går söderut i området mot Ekedalen. Här finns en yta att
ställa bilar på. Härifrån går dels en stig ner mot sjöstranden och dels en
mot sydväst genom skogen. För övrigt finns det inga stigar eller par‐
keringsplatser i området.
Tillgängligheten i reservatet ska förbättras. Det gäller bl a vägvisning,
reservatsinformation, stigdragning, stättor vid hagar, rastplatser och
parkeringsplatser
Bevarandemål:
•
•
•
•
•
•

Reservatet är skyltat från landsvägen och vidare in till reserva‐
tet.
Det finns lättframkomliga och tydligt märkta stigar genom om‐
rådet.
Det finns möjlighet att gå genom beteshagarna via stättor
Det finns två P‐platser, en i norra delen och en i södra delen.
Två rastplatser finns i anslutning till vardera P‐plats.
Informationstavla om reservatet finns vid respektive P‐plats. in‐
formationen ska vara tydlig, pedagogisk och intresseväckande.

Skötselåtgärder:
•
•

Skyltning till reservatet från landsvägen.
Anläggning av två P‐platser.
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Produktion av informationsskyltar och skyltställ samt uppsätt‐
ning av dessa.
Tivverkning och uppsättning av stättor.
Tillverkning och uppsättning av minst två rastbord.
Anläggning och märkning av stigar.
Löpande underhåll och översyn av informationsskyltar, stigsy‐
stem, P‐plats med omgivningar, rastplatser och rastbord

Skötselområde 26: Vägområden
Beskrivning:
Ett system med grusvägar finns i området.
Bevarandemål:
•

Bilvägar skall vara farbara under snöfria förhållanden.

Skötselåtgärder:
•
7

Normalt vägunderhåll görs.

Jakt och fiske

Naturreservatet påverkar inte rätten till jakt och fiske.
8

Bränder, storm, översvämningar

Eventuella bränder i reservatet ska släckas. Träd som skadats eller
fällts av till exempel storm och därmed utgör en säkerhetsrisk eller ett
hinder, får tas ned eller flyttas. Grövre träd ska dock flyttas till lämplig
plats i reservatet. Granar som kan utgöra spridningskälla för skadein‐
sekter får tas bort.
9

Barnperspektivet

Området ska genom information, stigar, rastplats m m vara tillgängligt
för både barn och vuxna men skötselplanen innehåller inga särskilda
åtgärder riktade till barn.
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10 Utmärkning
Reservatsgränsen skall märkas ut enligt Svensk standard (SIS 03 15 22)
vilket innebär att gränsmärken målas på träd och på stolpar som slås
ned i marken. Gränsmärkena skall placeras så att man kan se från ett
märke till nästa. Vid gränsmarkering i skogsmark skall i gränslinjen,
med 0,5 m på vardera sidan reservatsgränsen, röjas en tydlig gata.
Denna gata får vid behov underhållas av förvaltaren. De träd som av‐
verkas i gränsgatan tillfaller markägaren som också själv får ta vara på
dem eller låta dem ligga kvar. Reservatsgräns som sammanfaller med
fastighetsgräns skall underhållas som fastighetsgräns på sedvanligt
sätt.
11 Dokumentation och uppföljning
11.1 Uppföljning av skötselåtgärder
Förvaltaren skall årligen dokumentera utförda åtgärder genom att:
•
•
•
•

ange skötselområde
ange åtgärdens syfte
ange år och månad för åtgärdens utförande
utföra lämplig fotografering t.ex. före och efter åtgärden

11.2 Uppföljning av bevarandemål
Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av bevarandemålen. Uppfölj‐
ningen skall ligga till grund för en utvärdering av:
•
•
•
•

om syftet med reservatet har uppnåtts
om gynnsamt tillstånd har uppnåtts i reservatet
om skötselmetoder behöver förändras
om en revidering av skötselplanen behövs

Gynnsamt tillstånd råder inom ett reservat när de uppsatta bevaran‐
demålen nåtts.
12 Sammanfattning och prioritering av skötselåtgärder
Tabell 7 Sammanfattande prioritering av skötselåtgärder
Skötsel‐
område

Åtgärd

Tidpunkt

Prioritet
1‐3,
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Åtgärd

Tidpunkt

Prioritet
1‐3,
2

Avverkning och röjning av gran

2011‐2013

2

Röjning av ung gran vart 10: år

2011‐2013

3

Nötbete med uppehåll mellan 1 jun ‐15 aug. 2010 ‐ framåt

1

3

Uppsättning av nytt stängsel.

2010

1

3

Röjning av björk‐ och aspsly

2010

1

3

Bränning av fjolårsgräs som restaurering
och vid beov.

2011‐ framåt

2

3

Röjning runt grova ekar

2010

1

4

Stängsling

2010‐2011

1

4

Friställning av hagmarksekar

2010

1

4

Nötbete med uppehåll mellan 1 jun ‐15 aug. 2011 ‐ framåt

1

4

Avverkning och röjning av gran

2010‐2011

1

4

Röjning av björk‐ och aspsly

2010

1

4

Röjning av unga lövträd

2010‐2012

2

5

Betesmark/allmogeåker

2012‐2015

3

6

Stängsling

2010‐2011

1

6

Nötbete med uppehåll mellan 1 jun ‐15 aug 2011 ‐ framåt

1

6

Luckig röjning

2010‐2012

2

7

Röjning runt grova ekar

2010

1

7

Stängsling

2010‐2011

1

7

Nötbete med uppehåll mellan 1 jun ‐15 aug 2011 ‐ framåt

1

8

Nötbete med uppehåll mellan 1 jun ‐15 aug 2010 ‐ framåt

1

8

Röjning och avverkning av asp för solexpo‐
nering av grustag

2010

1

8

Vid behov grävning

2010‐2012

3

9

Stängsling

2010‐2011

1

9

Avverkning och röjning av gran

2011‐2013

2

9

Nötbete med uppehåll mellan 1 jun ‐15 aug 2011 ‐ framåt

1

10

Nötbete med uppehåll mellan 1 jun ‐15 aug 2010 ‐ framåt

1

10

Avverkning och röjning av gran

2010‐2011

1

10

Friställning av grova hagmarksekar och

2010

1

2
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Åtgärd

Tidpunkt

Prioritet
1‐3,

efterträdare
10

Nyhamling av ung ask

2012‐15

3

10

Viss gallring av unga lövträd

2010‐2013

3

11

Eventuell stängsling och bete

2010‐2011

3

11

Avverkning och röjning av gran

2010‐2011

1

16

Röjning runt levande hamlade träd

2010

1

16

Nyhamling av unga askar

2012‐15

3

17

Avverkning och röjning av gran

2011‐2012

2

17

Friställning av grov ek

2010

1

18

Avverkning och röjning av gran

2012‐2015

3

20

Återkommande röjning av gran

2015 ‐ framåt

3

21

Röjning av gran

2012‐2015

3

23

Avverkning av granskogen.

2012‐2015

3

23

Återkommande röjning av gran

2015 ‐ framåt

3

25

Skyltning från landsväg

2011

1

25

Anläggning av P‐platser

2011

25

Produktion och uppsättning av informa‐
tionsskyltar.

2011

1

25

Tillverkning och uppsättning av rastbord

2011

1

25

Anläggning och märkning av stigar

2010

1

25

Uppsättning av stättor vid beteshagar

2010

1

25

Löpande underhåll av rastplatser, stigar
och vägar.

2011‐framåt

1

Prioritet: 1= Högst, 2= Hög, 3= Lägre
13 Ansvar för skötsel, dokumentation och uppföljning av skötselåt‐
gärder, bevarandemål och gynnsamt tillstånd
Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för förvaltningen av na‐
turreservat i länet. Länsstyrelsen har i reservatsbeslutet utsett [Namn]
till förvaltare av reservatet i enlighet med 21 § FO (1998:1252) till miljö‐
balken. Förvaltaren har därmed ansvaret för att skötseln av reservatet
följer fastställd skötselplan. Länsstyrelsen har den operativa tillsynen i
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naturreservat enligt MB 26 kap. Det innebär att Länsstyrelsen skall
övervaka att föreskrifter, dispenser och tillstånd följs.
Punkten [Namn] i reservatsbeslutet skall tolkas så att fastighetsägaren
har rätt och möjlighet att utföra de skötselåtgärder som framgår av
fastställd skötselplan under förutsättning att det sker i samråd med
förvaltaren. Om fastighetsägaren inte själv vill eller inte har möjlighet
att utföra åtgärderna är det förvaltaren som ansvarar för att skötselåt‐
gärder enligt fastställd skötselplan utförs.
Utfallande virke i samband med skötselåtgärder tillfaller förvaltaren,
om inget annat avtalats.
Förvaltaren ansvarar för dokumentation och uppföljning av skötselåt‐
gärder. Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljning
och utvärdering av syften, bevarandemål och gynnsamt tillstånd.
14 Revidering av skötselplan
En översyn av skötselplanen bör göras inom 10 år för att bedöma be‐
hovet av en revidering av planen. Revideringen berör i första hand
riktlinjer och åtgärder.
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BILAGOR
a. Skötselplanekarta

© Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐2004/188
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b. Karta med naturtyper enligt Natura 2000

© Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐2004/188
6270, Artrika torra‐friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 0,05+0,9 ha
6410, Fuktängar med blåtåtel eller starr 0,2+0,2 ha
9110, Bokskog av fryle‐typ 9,7+7,1+16,6 ha
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c. Artlista
Art
Fåglar
Spillkråka
Fiskgjuse
Entita
Stenknäck
Mindre flugsnappare

Delomr.

24
10,16
16
1a

Kate‐
gori
EU
EU
NT
NT

Fisk
Sandkrypare
Färna

24
24

ÅGP

Insekter
Tvåfläckig praktbagge Agrilus biguttatus

17a

VU

Vialsandbi Andrena lathyri
Glödsandbi Andrena fulva
Svingelgräsfjäril Lassiomata megera
Kartfjäril Araschnia levana
Tidig mosaikslända Brachytron pratense

Kärlväxter
Gullviva
Sommarfibbla
Gökärt
Stor blåklocka
Skogsklöver
Mandelblom
Knölsmörblomma
Slåttergubbe
Ängsvädd
Ormbär
Gullpudra
Knägräs
Stagg
Mossor
Långfliksmossa Nowellia curvifolia
Trädporella Porella plathyphylla
Klippfrullania Frullania tamarisci
Platt fjädermossa Neckera complanata
Trubbig fjädermossa Homalia trichomanoides
Fällmossa Antitrichia curtipendula
Blåmossa Leucobryum glaucum
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus
Guldlockmossa Homalothecium sericeum
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum
Krusig ulota Ulota crispa
Lavar
Bokvårtlav Pyrenula nitida
Sotlav Cyphelium inquinans

Inv.år

2009
2009
2009
2009
2009

Refe‐
rens

Kommentar

1
1
1
1
1

5
5

2009

1

Solexponerad död
klenare ek

3a

2009

1

Oligonekt på Lathyrum,
minskande

3c
3b
3c
17a

2009
2009
2009

1
1
1

Ind.art hagmark
Ind.art hagmark
Indikerar artrika
våtmarker

1
1
1
1
1
1
1

3a‐c,10
3a
3,4,6a,10
3a
3,4,6a,10
3,10
3
3c
3
16
16
3b
3b,3c

i
i
i
i
i
i
i
i
i
S1
S2
i
i

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2007
2009
2009
2009
2009
2009

1,4
1
1
1,4
1,4

22d
16
1b, 10
16
16
1c,3a,3b,10,16,13
1a,22b,22c
1b
3a,16

S2
S2
S2
S2
S2
S2
S1
S3
S1
S2
S1

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2007
2009
1989
1989

1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
6

1a
3b,10,16,13

NT, S3
S2

2009
2009

1,2
1
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Grå punktlav Acrocordia gemmata
Skriftlav Graphis scripta
Almlav Gyalecta ulmi
Blek kraterlav Gyalecta flotowii
Rostfläck Arthonia vinosa
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum
Liten blekspik Sclerophora peronella
Gulnål Chaenotheca brachypoda
Grynig filtlav Peltigera collina
Gammelgranslav Lecanactis abietina

10,16
1c
16
1,3a,9,10,
13,16,17a
13
10
3a
10
1a,4d,9,10,17
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S1
S1
NT, S3
NT
S2

2009
2009
1989
2009
2009

1
1
6
1
1

S3
NT, S3
S1
S3
S1

2009
2009
2009
2009
2009

1
1
1
1
1,2

Förkortningar:
EN – starkt hotad
VU – sårbar
NT – missgynnad
EU – Art‐ och habitatdirektivet
F – fridlyst
ÅGP – åtgärdsprogram
S3 – skoglig signalart, mycket bra signalart
S2 – skoglig signalart, bra signalart
S1 – skoglig signalart, mindre bra signalart
i – indikatorart för naturliga fodermarker
ma – mindre allmän
(1) Nolbrant, P. 2009. Naturvärdesbedömning och förslag till skötsel av naturområ‐
den runt Hackekvarn. Arbetsmaterial.
(2) Kling, J. & Nolbrant, P. 2007. Naturvärdesbedömningar för vattendragssträckan
Möckeln‐Väraberga samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn. Länsstyrelsen i Kronobergs
län.
(3) Skogsstyrelsen. 2003. Nyckelbiotopsinventeringen. Skogens Pärlor www.svo.se
(4) Jordbruksverket. Ängs‐ och betesmarksinventeringen. www.sjv.se/tuva
(5) Fiskeriverket
(6) Länsstyreseln i Kronobergs län. 1989. Naturvårdsprogram för Kronobergs län.

39 (45)
SKÖTSELPLAN

BILAGA 2

Datum

Ärendenummer

[år]‐[månad]‐[dag]

511‐[nr]‐[nr]

d. Historisk karta

Hackekvarn 1836. © Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐2004/188
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Ekonomisk karta 1949. © Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐2004/188
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e. Fornlämningskarta

Utdrag ur Riksantikvarieämbetet‐fornsök
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f. Fotobilaga

Område 1a och 1b

Område 1c

Område 6a
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Område 3b och 3c

Område 3a i förgrunden samt 3b och 8 i bakgrunden

Område 9
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Område 10

Område 13

Område 14
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Område 16

Område 22b och 22d
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