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Översiktlig inventering och
beskrivning av Horshaga fly i
Uppvidinge kommun
‐ naturvärden, påverkan och förslag till åtgärder
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Syfte
Syftet med arbetet har varit att beskriva naturen på Horshaga fly, bedöma
naturvärden, kartlägga diken samt föreslå lämpliga skötsel‐ eller
restaureringsåtgärder.

Metod
Uppgifter våtmarksinventeringen, övervakning av fåglar på högmossar i
Kronobergs län (Ahlström, 1999) och samt uppgifter om rapporterade fåglar på
Artportalen mellan 2007 och 2010 har sammanställts.
Kartskikt från våtmarksinventeringen, sumpskogsinventeringen och
nyckelbiotpsinventeringen har sammanställts i GIS.
Genom att studera ortofoto i färg har diken ritats ut i GIS. Även gränser för
olika vegetation har ritats in med hjälp av ortofoto.
Fältbesök gjordes den 28 och 29 april 2011. Vädret var klart till halvklart med
måttlig västlig vind och temperatur på ca 20°. Vid besöket inventerades
förekomsten av fåglar, vegetationstyper, värdefulla strukturer och signalarter.
Dikenas utseende kontrollerades. Mossen fotodokumenterades och tagna foton
koordinatsattes. Den 28 april besöktes mossen olika delar enligt de fotopunkter
som kan ses i figur 3. Den 29 april inventerades enbart fågelfaunan på den
öppna mossen genom avlyssning och observationer från den södra delen av
mossen.
Inventeringen skedde främst av den 145 ha stora fastighet som markerats på
kartan (fig. 1). Intressantare områden som gränsade till fastigheten noterades
också. Även landskapet runt mossen bedömdes, främst genom kartstudie.
Arbetet har gjorts av Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult på uppdrag
av Länsstyrelsen i Kronobergs län.
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Beskrivning av området
Allmän beskrivning av området
Horshaga fly är en, för regionen stor, högmosse som ligger mellan Norrhult och
Åseda. Mossen ingår i en värdefull helhetsmiljö med flera våtmarker som ligger
i väster och norrut. I anslutning till mossen i sydväst ligger den grunda och
örika Horshagasjön som omgärdas av starrmader. Väster om mossen ligger i
direkt anslutning Burlaggafly, som är en 47 ha stor flikig och till stor del
tallbevuxen mosse. 700 meter norrut ligger ett 48 ha stort myrområde som
omger den flikiga Ösjön samt Horrsjön. Området kring myrarna bedöms ge bra
förutsättningar för arealkrävande fåglar som tjäder. Alla tre myrarna finns med
i våtmarksinventeringen där Horshaga fly har bedömts som klass 1 och övriga
två myrar klass 2.

Figur 1. Horshaga fly och närliggande våtmarker.
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Beskrivning av mossen
Horshaga fly är en excentrisk mosse (välvd med perifert belägen höjdpunkt)
med en yta på ca 240 ha. Mossen har två höjdpunkter som är förskjutna mot
norr på var sin sida av det kärrdåg som delar mossen (fig. 2).
Den västra delen av Horshaga fly (med avgränsning i öster av ett kärrdråg) har
en stor öppen yta som både är biologiskt och landskapsmässigt mycket
värdefull. Ytan är glest bevuxen av mindre tall. Denna öppnare yta är ca 70 ha
och har en längd från väster till öster på ca 1100 meter och en bredd från söder
till norr på ca 500 meter. Längst i väster finns en mindre göl på ca 500 m2.
Längs den nordvästra kanten, norr om den öppna mosseytan, finns ett ca 800
meter långt mycket blött kärrdåg eller laggkärr som löper från öster till väster.
Kärret ligger delvis utanför den aktuella fastigheten. Kärret grenar sig mot
nordost i två armar (utanför fastigheten) och omsluter en myrholme bevuxen
med gran, björk och tall.
Tvärs över mossen från norr till söder går ett dike, delvis i gränsen på
fastigheten. Strax öster om detta dike löper ett ca 900 meter långt kärrdråg över
hela mossen. Detta resulterar i en större öppen och blöt yta i den norra delen av
kärrdråget. Kring den södra delen av kärrdråget har det uppstått gott om
vattenfyllda höljor.

Figur 2. Trädskiktet, strukturer och diken.
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Den nordöstra delen av mossen och fastigheten är dikad. Med 25 meters
mellanrum löper parallella diken över mossen. Dikningarna har gjort att
igenväxning av tall har satt fart och stora delar är bevuxna av ca 5 meter höga
tallar. Längst i nordost blir mossen åter öppnare och blötare och den del som
ligger allra längst i öster utanför fastigheten är odikad.
Den sydöstra delen av mossen ligger utanför fastigheten. Denna del ser odikad
ut men är ändå glest bevuxen av mindre tall och björk. Området runt kärrdåget
är intressant med gott om vattenfyllda höljor.
Trots dikningarna som har gjorts kan inga tecken på torvtäkt ses på fastigheten.
Enda platsen där man kan se att torvtäkt skett är den nordligaste delen av
mossen utanför fastigheten.
Tvärs över mossen går en kraftledning. Under kraftledningen har alla tall röjts
bort vilket gör att denna yta är fullständigt öppen.
Mossens öppnare ytor kantas av tallbevuxen mosse som succesivt ökar i täthet
och höjd. I områden med mer högrest tallskog växer rikligt med skvattram.

Påverkan
Den nordöstra delen är dikad och den uttorkning som har skett har lett till att
tillväxten av tall har ökat i detta område. Dikena är till stor del igenvuxna av
vitmossa och den dränerande funktionen har avtagit. Ett betydligt mer öppet
och fungerande dike löper tvärs över mossen från norr till söder. I söder och
norr går också större diken som löper längs mossens avgränsning mot fastmark
och som torrlagt eventuella laggkärr. Möjligen har dikningarna lett till
igenväxning även av den sydöstra delen av mossen som ligger utanför
fastigheten. Det dike som löper tvärs över mossen påverkar troligen hydrologin
i kärrdråget som löper över mossen. Den västra delen av mossen verkar dock
inte påverkats av dikningarna som gjorts i östra delen.
Mossar i södra Sverige hotas generellt av igenväxning på grund av
kvävenedfall och varmare klimat. Tecken på pågående igenväxning kan även
ses på Horshaga fly. I stort sett all tall är rakvuxen och vital. Knappast några
döda tallar eller lågor av tall kan heller ses. Dessutom finns rikligt med riktigt
små tallar som bedöms ha grott inom den senaste tioårsperioden. Endast
enstaka krokvuxna martallar och riktigt gamla tallar ses på mossen.
Inte heller omgivande kantskogar med tall eller gran innehåller gamla träd eller
död träd. Ingen större mängd signalarter påträffas som tyder på lång
kontinuitet av mer orörd skog kring mossen. På sydsidan av mossen ligger
Horshaga med omgivande gamla kulturmarker. Torvbrytning, odling eller
slåtter ser ut att ha skett i anslutning till mossen i söder. Troligen har en hel del
virke tagits i omgivande skogar och kanske även ute på mossen sedan lång tid
tillbaka. Detta gör att även människan kan ha bidragit till att glesa ut
trädskiktet på mossen.
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Detta tillsammans med den ökade näringstillförseln från luften under 1900‐
talet, ett mildare klimat samt tidigare gjorda dikningar gör det mycket troligt att
det sker en pågående igenväxning av mossen.

Vegetation
Mossen är av en östlig typ med som karakteriseras av förekomst av skvattram
och avsaknad av klockljung. Myrlilja, som också är en västlig art likt klockljung,
finns dock rikligt i delar av kärrdrågen.
De öppna mosseplanet består främst av en vegetationstyp som kallas
ristuvmosse. Här dominerar växter som ljung, rosling Andromeda polifolia, tuvull
Eriophorum vaginatum, tranbär Vaccinium oxycoccus, rundsileshår Drosera
rotundifolia. I kanterna av mossen ökar mängde tuvull Eriophorum vaginatum
och kråkbär Empetrum nigrum. Bland vitmossorna förekommer rubinvitmossa
Sphagnum rubellum, praktvitmossa Sphagnum megellanicum, rostvitmossa
Sphagnum fuscus och klubbvitmossa Sphagnum angustifolium.
I något blötare partier i återfinns fastmattemosse som domineras av tuvull.
Sådana större partier finns längst i öster och i norra delen av mossen. Bland
vitmossorna växer här flaggvitmossa Sphagnum balticum, ullvitmossa Sphagnum
tenellum och rubinvitmossa Sphagnum rubellum.
I ännu blötare vid höljor finns mjukmattemosse med gott om vitag Rhynchospora
alba. I höljorna växer främst flytande vitmossa Sphagnum cuspidatum.
Mot kanterna övergår mossen i tallmosse ofta av skvattram‐typ. Här växer
förutom skvattram, ljung, lingon och kråkbär.
I laggkärr i mossens kanter och kärrdråg som tillförs ytvatten är förhållandena
något näringsrikare. Här växer olika starrarter, ängsull samt myrlilja.

Fåglar
Fågelfaunan är mycket representativ för kala högmossar med ett flertal arter
som är upptagna i EU:s fågeldirektiv samt även rödlistade arter. Bland de
intressantare arterna som har häckat är ljungpipare, grönbena, storspov, trana
och lärkfalk. Ett stort orrspel med upp till 15 tuppar finns på mossen.
Även omgivande skogar och sumpskogar är intressanta med bl a tjäder, järpe,
sparvuggla och spillkråka.
Vid inventeringen den 28‐29 april observerades ca 10 spelande orrar samt
någon höna. Ängspiplärka hördes sjunga på ett flertal platser på mossen. Minst
2 ljungpipare och 3‐4 grönbenor spelade (fig. 3). Enkelbeckasin hördes i
närheten av det nordvästra kärrdråget. Skogssnäppa sågs dels i den nordöstra
delen av mossen samt vid Horshagasjön. I sjön sågs ett par gräsand samt ett par
häckande kanadagås. Trana hördes norr om mossen och observerades senare
vid Ösjön norr om mossen. Ett par sångsvan flög över mossen mot norr. En
duvhökshona flög över mossen och spår efter spillkråka kunde ses i
kantskogarna väster om mossen.
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Tyvärr observerades inte storspov, vilket kan tyda på att arten inte längre
häckar på mossen. Arten har minskat starkt över hela södra Sverige.

Figur 3. Observationer av ljungpipare, grönbena och spelande orre 2011 samt fotopunkter som visas i bilagan.

Intressantare fåglar som har observerats mellan 2007 och 2010.
Uppgifter är hämtade från Artportalen och uppgiftslämnare är Rolf Lilja och
Jonny Svensson. Uppgifter i parentes är hämtade från Ahlström 1999.

Sångsvan (EU). Ett par fög över mossen vid inventeringen 2011. Lämpliga
häckningssjöar finns i närheten som Ösjön, Horrsjön och Horshagasjön.
Orre (EU). Upp till 15 spelandet tuppar. (10 individer 1997), 10 tuppar sågs vid
inventeringen 2011
Tjäder (EU). Uppges finnas i omgivande skog och sumpskog. Troligen bra
miljöer finns på tallmossar och i sumpskogar norr och nordväst om mossen.
Järpe (EU). Uppges förekomma i omgivande sumpskog. Troligen bra miljöer
norr och nordväst om mossen.
Ormvråk. Troligen häckande i omgivningen. (3 individer 1997)
Blå kärrhök (NT, EU). Ses jagande under flyttningen.
Duvhök. Häckar troligen i omgivande skog. 1 hona sågs vid inventeringen
2011.
Lärkfalk. Häckande i omgivningarna.
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Trana (EU). Häckar med några par. (1 individ 1997) Trana hördes norr om
mossen vid inventeringen 2011.
Ljungpipare (EU). Häckar med några par. (6 individer 1997). Minst två
spelande individer hördes samt 2‐3 individer observerades vid inventeringen
2011.
Skogssnäppa. Häckar med några par. (2 individer 1997). Två individer sågs i de
båda ändarna av mossen vid inventeringen 2011.
Grönbena (EU). Häckar med något par. (3 individer 1997). 3‐4 spelande
individer hördes vid inventeringen 2011.
Storspov (VU). Häckar troligen med något par. Ingen observation gjordes vid
inventeringen 2011.
Enkelbeckasin. Häckar troligen med några par. (4 individer 1997). En individ
hördes i det nordvästra kärrdråget vid inventeringen 2011.
Gök. Häckar med flera par. Boparasit på ängspiplärka. (3 individer 1997)
Sparvuggla (EU). Häckar troligen i omgivande skog med några par.
Spillkråka (EU). Häckar troligen i omgivande skog med några par. Spår efter
spillkråka sågs i kantskogarna i den västra delen av mossen.
Mindre hackspett (NT). Häckar möjligen i omgivande skog med något par.
Sånglärka (NT). Häckar möjligen.
Ängspiplärka. Häckar med flera par. Upp till 10 exemplar sedda. (30 individer
1997). Hördes junga på flera platser på mossen vid inventeringen 2011.
Buksksvätta. Häckar med flera par. Upp till 15 hanar sedda. (12 individer 1997)
Talltita. Häckar troligen i omgivande skog.
Stjärtmes. Häckar troligen i omgivande sumpskog.

Amfibier
Några enstaka romklumpar från åkergroda sågs i ett dike i den östligaste delen
av mossen. Åkergroda är upptagen i EU:s habitatdirektiv. Möjligen kan arten
leka på fler ställen i höljor samt i myrgölen i den västra delen av mossen.

Mossor och lavar
Mängde gamla eller döda träd är mycket sparsam i området vilket gör att
förutsättningen för intressantare mossor och lavar som växer på träd är dålig.
Endast en liten mängd signalarter hittades som västlig hakmossa
Rhythidiadelphus loreus på marken och långfliksmossa Nowellia curvifolia på lågor
i naturvärdesobjektet väster om mossen.
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Insekter
Antalet torrakor och lågor är sparsam vilket gör att mängden vedlevande
insekter är liten. Spår efter de vanliga arterna bredhalsad varvsfluga Hylecoetus
dermestoides (på björk), brun barkbock Arhopalus rusticus (på tall) sågs på
enstaka platser.

Svamp
Även trädlevande svamp sågs sparsamt på grund av liten mängd död ved. På
björk sågs enstaka björkticka Piptoporus betulinus och fnöskticka Fomes
fomentarius. På tallågor växte på några platser vedmussling Gloeophyllum
separium.

Naturvärden
Naturvärdet hos Horshaga fly ligger främst i den representativa fågelfaunan
samt att den västra delen är relativt opåverkad och utgör ett representativt
exempel på en öppen högmosse i regionen.
Mossen har i våtmarksinventeringen bedömts ha högsta naturvärde, klass 1.
Även vid denna inventering som har gjorts 2011 bedöms mossen ha naturvärde
klass 1, om än med viss tvekan på grund av de omfattande dikningarna som
gjorts i den nordöstra delen. Motiveringen till det höga naturvärdet är främst
den representativa fågelfaunan med ljungpipare, grönbena, större spelplats för
orre samt, till åtminstone nyligen, häckande storspov.
De högsta värdena finns i den öppna mosseytan i västra delen samt i de två
kärrdråg som finns i området. Utanför fastigheten finns även höga naturvärden
i den sydöstra delen där kärrdåg och vattenfyllda gölar finns som skapar en
värdefull mosaik. Även i detta område observerades spelande grönbena.
Närliggande våtmarker som Ösjön med omgivande myrar, Burlaggafly och
Horshagasjön stärker naturvärdet och ger förutsättningar för arter som
exempelvis trana och tjäder.

Förslag till åtgärder och skötsel
Ljungpipare och storspov är exempel på arter som behöver stora öppna ytor för
att häcka. Eftersom mossen visar tecken på att växa igen kan åtgärder behövas
för att öppna upp mossen.
Detta görs genom att röja en del av de rakvuxna tallar som växer ute på mossen
så att en större mosseyta behålls öppen. Alla krokiga martallar bör sparas samt
en del andra tallar för att skapa variation och sittplatser för fåglar. Arter som
gärna utnyttjar småtallar på mossar att sätta sig i är grönbena, orre,
buskskvätta, ängspiplärka och gulärla. Röjningen görs lämpligen under vintern
eller under eftersommar då marken är som torrast.
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Möjligen kan man även avverka i den östra dikade delen så att öppen mosseyta
även här återskapas. På så sätt kan den västra öppna mossen knytas ihop med
den östligaste öppna delen av mossen.
För att öka mängden vatten kan man överväga att plugga igen vissa diken. Det
sydgående diket tvärs över mossen bedöms påverka hydrologin i området vid
kärrdråget. Detta dike kan pluggas igen med stockar med exempelvis 20‐50
meters mellanrum beroende på lutning.
De dikesnät som finns i den nordöstra delen har vuxit igen mer och påverkar
troligen mossen mindre än tidigare. Tillväxten av tallarna bidrar dock troligen
till att torka ut mossen. Om tallarna avverkas kan också mossen bli något
blötare. För att hindra avrinningen genom diken vid mycket vatten kan man
överväga att plugga igen diken även här.
Längs den norra kanten i östra delen av mossen löper ett djupare större dike
som påverkar omgivande hydrologi vilket syns på uppväxten av exemeplivs
björk runt diket. Om möjligt kan man täppa igen detta dike. Detta påverkar
dock även fastigheten i norr.
Förslagsvis läggs ett antal provrutor ut på några platser för att upptäcka
eventuell igenväxning av mossen och för att utröna med vilken hastighet det i
så fall sker.

Figur 4. Ungefärligt område där tallar kan tas bort för att hålla mossen öppen.
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Bilaga. Fotodokumentation

Foto 0554. Västra delen av mossen, sedd mot norr.

Foto 0551. Västra delen av mossen, sedd mot nordost.

Sid 14(35)

Foto 0556. Södra kanten, sedd mot öster.

Foto 0561. Tallmosse med dike söder om
mossen i gränsen av fastigheten, sedd mot
öster.

Foto 0563. Dike strax söder om
fastigheten, sett mot väster.
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Foto 0567. Tallbevuxen mosse med igenvuxet dike (bredd på ca 1,5 m) i södra
gränsen på fastigheten, sedd mot öster.

Foto 0570. Centrala delen av mossen vid kraftledningen, sedd mot norr.
Kraftledningsgatan är röjd på tall och därmed helt öppen.
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Foto 0572. Diket som löper genom centrala delen av mossen samt vattenfyllda
höljor öster om diket, sett mot norr.

Foto 0580. Vattenfyllda höljor i den östra delen av mossen utanför fastigheten,
sedda mot öster.
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Foto 0584. Det centrala nord –
sydgående diket, sett från centrala
mossen mot sydost.

Foto 0583. Det centrala väst‐
ostgående diket, sett från centrala
delen av mossen mot väster.

Foto 0585. Den västra delen av mossen, sedd från den centrala delen mot väster.
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Foto 0588. Det centrala kärrdråget, sett från den centrala delen mot norr.

Foto 0592. Ett av de många nordvästgående diken i nordöstra delen av mossen,
sett mot nordväst.
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Foto 0595. Tallbevuxen mosse på östra delen av mossen, sedd mot nordväst.

Foto 0598. Södra änden av det norrgående diket i den östra kanten av mossen,
sett mot NNO.
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Foto 0600. Den ostligaste delen av mossen, sedd mot nordväst.

Foto 0604. Den nordostligaste delen av mossen, sedd mot nordväst.
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Foto 0606. Den nordostligaste delen av mossen, sedd mot nordost. Området
ligger utanför fastigheten.

Fota 0607. Den nordostligaste delen av mossen med det nord‐sydliga diket som
också utgör gräns, sedd mot söder.

Sid 22(35)

Foto 0608. Tallbevuxen mosse i den nordostligaste delen av mossen, sedd mot
väster.

Foto 0609. Tallbevuxen mosse i den nordostligaste delen av mossen, sedd mot
söder.

Sid 23(35)

Foto 0614. Större dike som leder österut längs den nordöstra delen av mossen,
sett mot NNO.

Foto 0623. Den nordligaste änden av den västra kärrdåget, sett mot väster.
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Foto 0624. Den nordligaste änden av den västra armen av kärrdråget som löper
över mossen, sett mot söder.

Foto 0628. Tidigare torvtäkt i norra delen av mossen strax norr om fastigheten,
sedd mot norr.
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Foto 0629. Tallmosse på norra delen av mossen, sedd mot öster. Krokiga eller
döda tallar förekommer mycket sparsamt.

Foto 0630. Fastmark vid den nordliga delen av mossen. Mängden död ved är
generellt mycket sparsam på och runt mossen.
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Foto 0634. Den nordligaste änden av kärrdåget som löper över mossen, sett mot
söder.

Foto 0639. Fuktig blandskog med björk, gran och tall norr om mossen, sedd mot
norr.
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Foto 0641. Kraftledningsgatan norr om mossen, sedd mot nordväst.

Foto 0643. Kraftledningsgatan norr om mossen, sedd mot sydost ut över
mossen.
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Foto 0647. Det nordvästra kärrdrågets östra ände, sett mot nordost.

Foto 0652. Blandskog på myrholmen i norra delen av mossen, sedd mot
nordost.
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Foto 0659. Det nordvästra kärrdråget, sett mot väster.

Foto 0660. Den västra öppna mossytan, sedd mot SSV.
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Foto 0663. Den norra delen av den västra mossen, sedd mot norr.

Foto 0667. Den västra delen av mossen, sedd mot öster.
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Foto 0668. Myrgölen i västra delen av mossen, sedd mot söder.

Foto 0671. Myrgölen i västra delen av mossen, sedd mot öster.
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Foto 0672. Tallbevuxen mosse i den västra delen, sedd mot sydväst.

Foto 0673. Tallmosse i den västra delen av området, sedd mot nordväst.

Sid 33(35)

Foto 0674. Tallmosse bevuxen med skvattram i den västra delen av området,
sett mot nordväst.

Foto 0677. Det västra kärrdråget i den västra änden, sett mot öster.

Sid 34(35)

Foto 0687. Sumpskog och skogsbäck utanför fastigheten väster om mossen,
sedd mot norr.

Foto 0695. Utströmmande kärrdåg i Horshagasjön som kommer från Horshaga
fly, sett mot sydväst.

Sid 35(35)

Foto 0696. Starrmader längs stränderna vid Horshagasjön, sedda mot väster.

Foto 7507. Ösjön med omgivande myrar norr om Horshaga fly, sedd mot
väster.

