Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun

Foto: Boris Berglund
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Bakgrund och beskrivning av lokalen
2007 gjorde Boris Berglund en inventering av hasselmus i Marks kommun på uppdrag av
miljökontoret. Inventeringen skedde på hösten och vintern genom att söka efter bon som blir
synliga efter att vegetationen vissnat ner. Hasselmusen visade sig finnas spridd i
kommunen. Den allra rikaste lokalen fanns i södra delen av kommunen vid Åsängskullen
söder om Storegården som ligger i Öxnevalla. Området ligger på fastighet Arnungared 2:20.
Här hittades 12 bon inom ett ca 5000 m2 stort område efter ett kort sökande. Lokalen var
utmärkt för hasselmus med en solexponerad sydvästvänd blockig brant. I en sluttning
nedanför branten finns ett ca 1 ha stort område med tät busk‐ och slyvegetation med bl a
brakved, hassel, björk, en och ek. Ekarna är älgbetade vilket gör att många har utvecklats till
täta buskar. En hel de örnbräken förekommer i delar av området. Bona var främst placerade i
en och ek men vissa bon låg även i andra buskar. I området förekommer en hel del hallon
och björnbär vars bär ger viktig föda åt hasselmusen. De solexponerade blocken och hällarna
ackumulerar värmen under dagen för att under natten återge värme så att temperaturen vid
branten höjs någon grad vilket är mycket gynnsamt för hasselmusen.
Även landskapet runt lokalen är gynnsamt för hasselmus genom dess mosaikkaraktär med
ekbevuxna kullar, sydvända branter och betesmarker med t ex björnbär. Mellan 500‐1000 m
mot sydost hittades ytterligare tre lokaler med sammanlagt sju bon. 250 m mot öster finns en
lämplig miljö med stora snår av björnbär som inte inventerats men där bon möjligen kan
finnas.
2008 gjordes återbesök av lokalen av Boris berglund tillsammans med Tommy Lundberg.
Vid detta besök hittades inga bon av hasselmus. Vid ett besök i mars 2009 hittades dock
minst ett bo i området. En orsak till minskningen kan vara att lokalen håller på att växa igen
och att höjden på buskarna håller på att bli för hög vilket leder till beskuggning av lämpliga
boplatser. En bedömning gjordes att lokalen skulle vara lämplig att restaurera eftersom
förutsättningarna för hasselmus är mycket god. En röjning av buskarna till lämplig höjd
borde kunna ge ett positivt svar från hasselmus i området.

Övriga naturvärden i området
Flera observationer av hasselsnok har gjorts av markägare Bruno Claesson ca 350 m sydväst
om hasselmuslokalen. Branten vid hasselmuslokalen som ska åtgärdas är mycket bra för
hasselsnok med gott om block och varmt mikroklimat. Det är troligt att hasselsnok
förekommer i området och eftersök under block bör göras under kvällstid i maj. Röjningar
som gör block mer solexponerade gynnar även hasselsnoken.
Ovanför branten finns en intressant ekskog med senvuxna gamla ekar tillsammans med
äldre enar och enstaka gammal lind. Stenmurar löper över kullen och området har troligen
betats tidigare och då varit mer öppet. Ekarna bedöms vara gamla och troligen en bra bit
över 150 år. Även björk, grövre asp och alm förekommer, särskilt i en stor och hög brant som
ligger mot öster. Mot norr finns en lägre men fuktigare och skuggig brant. På ett stort antal
ekar i området växer rikligt med fällmossa Antitrichia curtipendula och klippfrullania Frullania
tamarisci. På ett träd i den södra branten växer även trädporella Porella plathyphylla. På ett
träd i den norra branten och på alm i den östra branten växer platt fjädermossa Neckera
complanata. Vid en närmare undersökning bör man kunna finna fler intressanta kryptogamer.
I den västra delen av branten ovanför hasselmuslokalen växer lind där det finns lindskål
Holwaya mucida enligt tidigare uppgifter (muntligen Bruno Claesson). Här finns även gott om
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blåsippa. Även kullen söder om hasselmuslokalen är bevuxen av ek. Denna kulle är dock
inte undersökt närmare.
Landskapet runt lokalen är ett intressant mosaiklandskap av hagar, ädellövskog,
bergbranter, åkrar och två dammar. I omgivningarna finns enligt Bruna Claesson ängsväxter
som darrgräs, kattfot, slåttergubbe, kamäxing, brudbröd, Jungfru Marie nycklar och grönvit
nattviol i omgivningarna.
Även fågellivet är rikt med exempelvis entita och gott om hackspett som mindre hackspett
och spillkråka.

Karta över område som röjts samt omgivande miljöer.
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Metoder
Åtgärderna för att restaurera hasselmuslokaler har veterligen inte tidigare gjorts i Sverige.
Projektet får därför ses som ett försök där metoder prövas och utvärderas.
Boris Berglund har föreslagit en restaurering av området och rekommenderat röjning av
buskar och sly i midjehöjd (ca 1 m). Det är viktigt att spara hallon och björnbär. Älgbetad ek i
lagom höjd samt enar bör inte röras. Ett antal större hasslar kan lämnas orörda i området för
att skapa variation. Ris samlas i ca 6 högar på ytor som röjs helt från sly. På områden med
hallon, björnbär eller älgbetad ek bör inget röjt sly läggas. Slyet läggs i den nedre delen av
det röjda området eftersom de övre delarna i närheten av block och klippor är värdefullast
för hasselmus.
Den 5 mars besökte Tommy Lundberg, Bruno Claesson och Peter Nolbrant området.
Avgränsning för där röjning skulle ske sågs ut. Avgränsningarna mättes in med GPS och
ritades in i karta (rödmarkerat område). Ytan för området som skulle röjas 2009 blev 2300 m2.
Även ett område där fortsatt röjning under nästkommande år föreslås ske sågs ut
(gulmarkerat område).
Samtliga fotopunkter där foton togs
den 17 december 2007 av Boris
Berglund återbesöktes och
fotodokumenterades på nytt den 17
mars 2009 av Peter Nolbrant.
Fotopunkternas koordinater mättes
in med GPS och lades in i karta.
Även nya punkter lades in där
foton togs inom det område som
skulle röjas. Efter röjningen togs
nya foton från samtliga fotopunkter
där röjningar gjorts.
Röjning och ihopsamling av ris med
ett arbetslag på 5 personer som
leddes av Rolf Kjellstad tog två
dagar och genomfördes den 17‐18
mars. I praktiken blev höjden på
snittytorna 0,8‐1,1 m. Huvuddelen
av snittytorna låg på ca 0,9 m. På
försök röjdes två mindre ytor på
vardera 40‐50 m2 helt från buskar
för att skapa en variation och för att
se om fältskiktet reagerar
annorlunda. Hasslar och buskar
som beskuggade bergbranten med
dess block kapades konsekvent av
i midjehöjd.

Fotopunkter
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Förslag till fortsatta åtgärder uppföljning
Färsk älgspillning sågs i området och förhoppningsvis kommer det ske älgbete i området
som förtätar buskarna och fördröjer uppväxten av buskar och sly igen. Möjligen kan den zon
av hög sly som växer mot åker och väg fungera som skydd så att viltet kan känna sig mer
ostört i det röjda området.
Det är dock troligt att buskar och sly inom några år återigen kommer att vara för högt. Man
bör därför gå över området, förslagsvis med en motordriven häcksax, om två år så att
buskskiktet hålls på lagom höjd och så att det förtätas. Om inte älgbetet är tillräckligt
kommer denna åtgärd att behövas göras återkommande. Förnyad röjning med motorsåg kan
behövas om det uppväxande slyet blir för kraftigt
Området längs branten norr om det röjda området bör röjas på liknande sätt 2010 eller 2011.
På så sätt uppstår områden med olika ålder på röjningsåtgärderna och där man växelvis kan
göra åtgärder under olika år i framtiden.
Inventering av hasselmusbon samt fotodokumentation bör ske under hösten 2009 samt
därefter årligen under höstarna fram till åtminstone 2014.
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Fotodokumentation
Fotopunkt 1. Koordinater: 6363113, 1303790 Riktning mot väster.
En viss förtätning av vegetationen kan skönjas. Området ligger utanför det område som röjts
i mars 2009. Bo hittades 2007 men inte 2008.

17 december 2007. Bo nummer 1 Foton: Boris Berglund

17 mars 2009
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Fotopunkt 2. Koordinater: 6363127, 1303804. Riktning mot västsydväst.
En viss ökning i höjd på slyvegetationen kan skönjas. Området ligger utanför det område
som röjts i mars 2009.

17 december 2007. Foto: Boris Berglund

17 mars 2009. Granarna till höger i bakgrunden har avverkats.
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Fotopunkt 3. Koordinater: 6363113, 1303790 Riktning mot nordost.
En viss ökning i höjd på slyvegetationen kan skönjas. Området ligger utanför det område
som röjts i mars 2009.

17 december 2007. Foto: Boris Berglund

17 mars 2009

8

Fotopunkt 4. Koordinater: 6363113, 1303790 Riktning mot väster.
Området ligger utanför det område som röjts i mars 2009.

17 december 2007. Foto: Boris Berglund

17 mars 2009. Skogen i bakgrunden är avverkad.
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Fotopunkt 5. Koordinater: 6363145, 1303812 Riktning mot nordväst.
Före och efter röjningsåtgärd.

5 mars 2009

18 mars 2009
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Fotopunkt 6. Koordinater: 6363156, 1303811 Riktning mot nordost.
En ökning i höjd på slyvegetationen kan skönjas mellan 2007 och 17 mars 2009 innan åtgärd.

17 december 2007. Bo nummer 10. Foton: Boris Berglund

17 mars 2009

18 mars 2009
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Fotopunkt 7. Koordinater: 6363147, 1303836 Riktning mot norr.
Sydöstra ytan som röjts helt på buskar.

18 mars 2009
Fotopunkt 14. Koordinater: 6363173, 1303818 Riktning mot nordväst.
Nordvästra ytan som röjts helt på buskar.

18 mars 2009
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Fotopunkt 8. Koordinater: 6363148, 1303856 Riktning mot nordväst.
Före och efter röjning.

5 mars 2009

18 mars 2009
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Fotopunkt 9. Koordinater: 6363157, 1303853 Riktning mot nordväst.

17 december 2007. Bo nummer 7‐9. Foton: Boris Berglund

17 mars 2009

18 mars 2009
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Fotopunkt 10. Koordinater: 6363161, 1303842 Riktning mot öster.

17 december 2007. Bo nummer 7‐9. Foton: Boris Berglund

17 mars 2009

18 mars 2009
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Fotopunkt 11. Koordinater: 6363165, 1303837 Riktning mot väster.

5 mars 2009

18 mars 2009
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Fotopunkt 13. Koordinater: 6363170, 1303831 Riktning mot väster.

5 mars 2009

18 mars 2009
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Fotopunkt 12. Koordinater: 6363169, 1303835 Riktning mot nordväst.
Röjning vid bergbranten.

18 mars 2009

Fotopunkt 15. Koordinater: 6363200, 1303818 Riktning mot söder.
Innan röjning. Inget foto efter röjningen har tagits.

5 mars 2009
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Fotopunkt 16. Koordinater: 6363212, 1303812 Riktning mot söder.

5 mars 2009

18 mars 2009
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Fotopunkt 17. Koordinater: 6363250, 1303789 Riktning mot söder.

17 december 2007. Bo nummer 11 (mitt i bilden). Foton: Boris Berglund

5 mars 2009. Skogen i bakgrunden till höger är avverkad.
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Fotopunkt 18. Koordinater: 6363154, 1303684 (17 mars 2009) Riktning mot norr.
Korten är tagna med något olika fotopunkter

17 december 2007. Foto: Boris Berglund

17 mars 2009
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