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Sammanfattning
Lygnerns norra branter är ett LONA-projekt som under 2012-2015 har drivits av
Naturskyddsföreningen i Mark i samarbete med Ledbrytarna (Sätila Sockens Byalag), Sätila
Hembygdsförening och miljöenheten i Marks kommun.
Det startade som en vision hos några i Naturskyddsföreningen om att gemensamt utforska området
längs Lygnerns norra sida från Sätila till kommungränsen i väster. På så sätt skulle man få mer
kunskap om det intressanta området och inspireras och lära av varandra. Man skulle också kunna
locka ut fler människor att tillsammans upptäcka den spännande naturen. Förhållningssättet har varit
att mångfalden upptäcks bäst genom en mångfald av människor med en mångfald av kunskaper.
Även i en mindre grupp av människor finns en mycket stor samlad kompetens. Genom utbyte av
kunskaper och öppenhet där alla intresserade inbjuds att delta växer inspiration, engagemang och
gemensam kunskap.
Under perioden har ungefär 40 gemensamma utflykter gjorts i området. Av dessa har cirka 15
inneburit en bred inbjudan till föreningsmedlemmar, markägare och intresserade. Antalet deltagare
har varierat mellan runt 10 till 60 personer och ett vanligt antal har varit 15 till 20. Vissa utflykter har
arrangerats gemensamt tillsammans med Västsvenska entomologklubben, Mossornas vänner,
Botaniska föreningen i Göteborg och Västkuststiftelsen. Externa experter har anlitats för att täcka in
grupper som spindlar, snäckor, steklar, tvåvingar, skalbaggar och fladdermöss. Totalt har runt 200
personer deltagit på utflykter och inventeringar. Fördelningen mellan män och kvinnor har vid
utflykter varit jämn, och då vi tittat på insekter och spindlar har andelen barn varit stor.
Området är troligen det område i Västra Götalands län där flest arter dokumenterats. Totalt finns nu
2100 arter, varav hela 95 rödlistade, noterade från det 400 hektar stora området. Flera arter har här
sina enda kända förekomster i länet. För vissa arter är området ett viktigt kärnområde för Sveriges
population. Totalt uppskattas det finnas runt 10 000 arter i området. Området bedöms vara en ”hot
spot” för biologisk mångfald såväl i kommunen som i länet.
Värdefulla naturområden som detta behöver finnas i nätverk, så att arter kan sprida sig i landskapet.
Runt Lygnerns norra branter finns många värdefulla miljöer som tillsammans ingår i en värdefull
helhet inom Rolfsåns avrinningsområde. Lygnern och Rolfsåns avrinningsområde skulle mycket väl
kunna lämpa sig som ett Biosfärsområde för hållbar utveckling enligt UNESCO.
När det gäller det undersökta området vid Lygnern bedöms de största hoten vara igenväxning av
såväl öppna blomrika marker (främst mellan reservaten) som av gamla åkrar. Andra hot är förtätning
av skogen, uppväxt av gran och alltför kraftig beskuggning (främst inom reservaten).
Det är lämpligt att se över skötselplanerna för naturreservaten och vid behov revidera dessa så att
rödlistade arter, arter inom EU:s art- och habitatdirektiv samt åtgärdsprogramsarter gynnas. För
värdefulla områden mellan naturreservaten behöver samverkan ske med markägarna för att om
möjligt finna långsiktigt hållbara lösningar för skötsel. Förslag till åtgärder presenteras i rapporten.
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Bakgrund och syfte
Lygnern är en stor sjö på gränsen mellan
Halland och Västergötland (Fig. 1). Sjön ingår i
Rolfsåns avrinningsområde vars vatten mynnar
i Kungsbackafjorden.
Bergbranterna längs Lygnerns norra stränder är
sedan tidigare kända områden med en
värdefull natur. Ramnån kastar sig här utför
klipporna och bildar ett vackert, av många
besökt vattenfall. Flera naturreservat finns som
Årenäs-Tostekulla, Ramhultafallet och
Smälteryd.
Trots att området varit känt sedan länge har
Figur 1. Lygnerns läge mellan Halland och Västergötland.
det visat sig att naturen ändå varit dåligt
utforskad. Vid besök vid Ramhultafallet 2010
hittade Alf och Britt Nilsson en rad ovanliga och hotade svampar som inte rapporterats från området
förut. Många av dessa svampar förekommer annars i kalkpåverkade lövskogar. Två arter var
upptagna i åtgärdsprogrammet för rödlistade fjälltaggsvampar, lundtaggsvamp Sarcodon joeides (EN)
och bitter taggsvamp S. fennicus (EN). Lundtaggsvamp rapporterades för övrigt för första gången i
Sverige vid Årenäs år 2000 av Alf och Britt.
På grund av dessa upptäckter väcktes en vision. Med lokala ideella förmågor och gemensamma
ansträngningar skulle Naturskyddsföreningen i Mark kunna göra en bred inventering av Lygnerns
norra branter i Marks kommun från Sätila till kommungränsen. Många naturkunniga personer som
verkar ideellt har tillsammans mycket kunskap inom vitt skilda organismgrupper. Genom att
tillsammans inventera området skulle vi kunna få en bättre heltäckande bild av naturen. Dessutom
skulle vi kunna lära av varandra och på så sätt öka inspiration och engagemang.
Naturskyddsföreningen i Mark utvecklade visionen till ett projekt. Sätila sockens byalag och Sätila
hembygdsförening tillfrågades om de ville medverka. Sätila sockens byalag har en arbetsgrupp,
Ledbrytarna, som arbetar med att skapa leder i området och hade visioner om att utveckla dessa
längs Lygnerns norra branter. Sätila hembygdsförening har en natursektion som var intresserad av att
uppmärksamma närnaturen runt Sätila.
Tillsammans med miljöenheten på Marks kommun gjordes en LONA-ansökan som senare också
beviljades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. LONA-projektet Lygnerns norra branter startade
2012 och har sedan pågått till och med 2015. Efterhand utökades inventeringsgruppen med fler
intresserade personer vilket gjorde att många olika organismgrupper kunde täckas in.
Syften med projektet har varit att:






Hitta så många arter som möjligt. Få en bättre och mer heltäckande kunskap om den biologiska
mångfalden i Lygnerns norra branter och sprida kunskap om området.
Lära av varandras kunskaper. Utbyta och utveckla kunskaper inom och mellan lokala ideella föreningar
samt markägare och boende i området.
Skapa en färdig led på cirka en mil genom området med informationsfolder.
Locka ut fler att upptäcka närnaturen. Väcka nyfikenhet och öka kunskapen om den biologiska
mångfalden.
Ge förslag till åtgärder och skötsel. Vilka skötselbehov finns? Finns det ansvarsmiljöer och
ansvarsarter? Prioriteringar?
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Områdesavgränsning
Det undersökta området består av Lygnerns norra branter och stränder i Marks kommun där
naturreservaten Ramhultafallet, Årenäs-Tostekulla och Smälteryd ingår samt Storåns mynning och
Sätila sand (Fig. 3 och 30). Den totala ytan är närmare 400 hektar.

Väder
Vädret under perioden 2012 till 2015 har i vissa avseenden varit ogynnsamt för grupper som
svampar, fjärilar och bin. Under 2015 var exempelvis sommaren ovanligt solfattig, kall och blåsig
vilket gjorde perioden mycket dålig för fjärilar och bin. Under hösten blev vädret istället stabilare och
ovanligt torrt vilket gjorde att fruktifieringen av svampar i stort sett uteblev. Inte heller de andra åren
har varit bra svampår. Det har varit långa torrperioder under vår och sommar, vilket missgynnat
exempelvis bin och andra insekter genom födobrist.

Medverkande
Ett stort antal personer har medverkat med sina kunskaper inom olika områden. Nedan nämns de
personer och föreningar som deltagit särskilt mycket. Dessutom har ytterligare närmare 200
personer deltagit på gemensamma utflykter i området. Ett stor tack till alla som deltagit och
medverkat vid inventeringar och utflykter. Dessutom riktas ett stort tack till er som bidragit med
korrektur och värdefulla synpunkter på rapporten.
Inventeringsgruppen, Naturskyddsföreningen
Alf Nilsson
Britt Nilsson
Enar Bonath
Jan Kuylenstierna
Lars-Åke Andersson
Lennart Walldén
Mikael Redhammar
Staffan Wall
Peter Nolbrant

Övriga experter som bidragit med
artbestämningar och/eller exkursionsledning
Göran Andersson, mångfotingar
Hans Lindqwist, spindlar
Johan Eklöf, fladdermöss
L. Anders Nilsson, bin
Mattias Lindström, tvåvingar
Niklas Franc, skalbaggar
Niklas Johansson, steklar
Oskar Gran, skalbaggar och skinnbaggar
Peter Carlsson, mossor
Sven Lennartsson, kortvingar
Ted von Proschwitz, mollusker

Sätila hembygdsförening
Ove Schewenius
Ledbrytarna, Sätila byalag
Gunilla Dotevall
Rune Davidsson
Christer Johansson
Ulf Andrén

Föreningar som varit med och arrangerat
gemensamma exkursioner
Botaniska föreningen i Göteborg
Mossornas vänner
Västkuststiftelsen
Västsvenska entomologklubben
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Arbetsgång
Här följer en kort sammanfattning av hur arbetet gått till.
1. Inbjudan till medverkan i arbetsgrupp där Naturskyddsföreningen i Mark, Sätila sockens
byalag och Sätila hembygdsförening ingick. I gruppen kom femton personer att ingå.
2. Startmöte och därefter minst årliga möten med arbetsgruppen för planering och uppföljning.
En samordnare för projektet har varit anlitad av miljöenheten Marks kommun och skött
inbjudningar, minnesanteckningar och sammanställningar av resultat.
3. En inventeringsgrupp om tio personer uppstod av de som var intresserade av att vara ute och
upptäcka området. Maillista användes i gruppen vid spontana utflykter.
4. Sammanställning av tidigare observationer från Artportalen, nyckelbiotopsinventering och
Länsstyrelsens samt kommunens inventeringar gjordes.
5. Tillstånd erhölls från länsstyrelsen under perioden 2012 till 2015 för eventuell insamling av
växter, svampar och djur vid inventeringar inom reservaten.
6. Inventering gjordes mellan 2012 och 2015 av inventeringsgruppen med kunskaper inom olika
grupper som svampar, lavar, mossor, kärlväxter, insekter och fåglar.
7. Vissa av inventeringarna gjordes som öppna aktiviteter där föreningarna bjöd in medlemmar
i byalaget, hembygdsföreningen och naturskyddsföreningen samt alla andra intresserade att
vara med. Även markägare bjöds särskilt in via utskick vid ett par tillfällen. En maillista till alla
intresserade sattes samman som kunde användas inför utflykter.
8. Externa professionella experter anlitades för inventering och artbestämning av vissa grupper
som spindlar, snäckor, steklar, tvåvingar, skalbaggar och fladdermöss.
9. Samarbete skedde med ideella föreningar som Västsvenska entomologklubben, Botaniska
föreningen i Göteborg och Mossornas vänner för gemensamt arrangerade exkursioner för
medlemmar samt för hjälp med artbestämningar.
10. Påträffade arter lades in i Artportalen.
11. Leden utvecklades och märktes genom området av Ledbrytarna i Sätila sockens byalag, som
också skötte kontakter med markägare för samråd om leddragning.
12. Resultatet från projektet redovisades vid öppet hus genom en naturrunda vid Årenäs med en
posterutställning och stationer. Utställningen visades sedan på kommunhuset och på
biblioteket i Sätila.
13. Gemensam vandring längs leden med inventeringsgruppen, hembygdsföreningen och
Ledbrytarna gjordes för att se vilken information längs leden som skulle vara med i en folder.
14. Folder med karta och information längs leden togs fram och trycktes.
15. Resultaten sammanställdes i en rapport.

Förhållningssätt
Mångfalden upptäcks bäst genom en mångfald av människor med en mångfald av kunskaper. Även i
en mindre grupp av människor finns en mycket stor samlad kompetens. Genom att lära av varandra
och en öppenhet där alla intresserade inbjuds att delta växer inspiration, engagemang och
gemensam kunskap. Gemensamma visioner och samverkan leder till att mångfalden kan bevaras och
utvecklas vidare.
Föreningar, markägare, företag, kommuner och andra myndigheter behöver samverka för att nå en
hållbar utveckling. Friska artrika ekosystem, folkhälsa och landsbygdsutveckling är något som går
hand i hand.
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Figur 2. Utflykt vid Årenäs och planering av projektet 2012-06-07.

Utvärdering av arbetet
I februari 2016 vid projektets slut gjordes en utvärdering vid ett möte där elva personer ur
arbetsgruppen deltog. Det var inte lätt att hitta några negativa saker med arbetet förutom att
projektet var slut och att man skulle vilja lagt ner ännu mer tid. Sammanfattningsvis kan sägas att de
visioner som funnits för projektet tydligt har förverkligats så här långt. Nedan följer de tankar som
kom fram och nedtecknades vid utvärderingen.
Att lära av varandra: ”Det stora är att lära av varandra. En av de mest inspirerande saker jag gjort.
Det tvärvetenskapliga är det mest givande. Vi har tittat på allt möjligt och sett mångfalden.
Inspirerade av varandra och av specialister. Intressant att vara nybörjare och att lära sig i gruppen.
Roligt att det finns så många kunniga och engagerade. Viktigt att ni finns. Fin kamratanda. Trevligt att
vara med och få inblick i olika metoder vid inventering. Aha-upplevelse när vi tittade på snäckor.
Insekter också väldigt intressant. Jag har lärt mig mycket om min hembygd som jag inte tidigare
reflekterat över. ”
Samarbete mellan föreningarna: ”Samarbete med andra organisationer är inspirerande. Positivt att
många föreningar går ihop för att samarbeta.”
Utflykter för alla intresserade: ”Utflykterna med allmänheten var bra, många är intresserade och det
kommer många frågor. Lyckat öppet hus. Det var mycket positiv respons på det från besökarna.
Trevligt med många barn vid vissa utflykter. Barn är bra på att hitta saker. Jättebra att man ser vilka
värdefulla områden som finns. Viktigt för Sätilaborna.”
Leden: ”Arbetet med leden har gått lätt, fanns delvis och det har inte berört så många markägare
vilket gjort det lättare. Varje helg vandrar jag leden till Ramhulta. Är vädret fint möter jag alltid folk
längs den.”
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Beskrivning av området
Rolfsåns avrinningsområde
Lygnerns norra branter ligger inom Rolfsåns avrinningsområde (Fig. 3). Området utgör en del av en
större värdefull helhet inom avrinningsområdet med branter, lövskogar, kulturmarker och
vattenmiljöer. Andra viktiga miljöer finns längs Lygnerns övriga stränder. Dessutom finns många
värdefulla miljöer längs Sundsjöns och Stensjöns stränder, Fjärås bräcka samt längs Storåns, Nolåns
och Söråns dalgångar norrut genom Härryda och Bollebygds kommuner.
Vattenmiljöerna hänger naturligt samman från Kungsbackafjorden, Rolfsån, Stensjön, Lygnern och
vidare upp i Storån, Nolån och Sörån. I Rolfsåprojektet har fiskvägar byggts förbi kraftverken i
vattendragen vilket gjort att havsvandrande fisk nu kan ta sig upp i Lygnern, därefter vidare till både
Nolån och Sörån.

Figur 3. Rolfsåns avrinningsområde. Projektområdet är rödmarkerat.

Undersökningsområdet
Projektområdet är närmare 400 hektar och ligger mycket vackert vid Lygnern i Mark. Det sträcker sig
från sandstranden i Sätila och Storåns utlopp, och därefter vidare ungefär sju kilometer längs sjöns
norra strand med bergbranter, skogar och kulturmarker till kommungränsen. I Lygnerns norra
sluttningar finns en mångfald av miljöer. Kombinationen av sydvända varma sluttningar, berg med
inslag av basisk amfibolit, bäckar och framträngande vatten i sluttningarna och luftfuktighet som sjön
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skapar ger ett gynnsamt klimat för en stor mängd krävande arter bland exempelvis svampar, lavar,
mossor, kärlväxter och insekter. Även sjöstranden och våtmarker vid Storåns utlopp ingår, och därför
har projektområdet en stor mängd olika naturtyper.

Geologi, topografi, jordarter och klimat
Geologin och jordarterna ger grundförutsättningarna för naturen. Granit dominerar i området och
berggrunden har en ålder på 2000 miljoner år. Urberget har spruckigt upp efter kollisioner med
andra kontinentalplattor, senast vid kollisionen med den amerikanska kontinentalplattan för ungefär
300 miljoner år sedan. Resultatet blev långa sprickdalar där materialet eroderades bort genom
återkommande istider samt av väder och vatten. På så sätt har Storåns dalgång och Lygnern samt de
höga syd- och ostvända branterna vid Lygnerns norra strand skapats (Fig. 4). Förutom granit finns här
gnejs som lätt spricker upp i skivor, den så kallade Fjäråsgnejsen som brutits på olika ställen vid
Lygnern. På flera platser i branterna inom projektområdet finns grönsten (Fig. 5). Detta är lättvittrade
bergarter som ger näringsrika miljöer med högt pH, vilket skapar särskilt bra förutsättningar för
krävande arter av svampar, kärlväxter, mossor, lavar och snäckor. Ofta finns dessutom
framsipprande grundvatten. På flera ställen nedanför bergbranterna ligger nedrasade block (talus)
som skapar en mängd skrymslen och fuktiga miljöer för exempelvis mossor, snäckor och amfibier. På
svårtillgängliga platser kan skog eller enstaka träd ha stått kvar även under 1800-talet, då skogen
annars var som mest utglesad genom avverkningar och bete. Detta gör att mer svårspridda arter av
lavar, mossor, snäckor och insekter som behöver träd och skugga kan finnas i området.
Efter senaste istiden var Lygnern en del av en fjord. Eftersom isen stod still i höjd med Fjärås under
en längre tid bildades här en stor ändmorän. När sedan landet sakta höjde sig, efter att isen dragit sig
tillbaka, kom ändmoränen (Fjärås bräcka) att stänga in en rest av fjorden som bildade sjön Lygnern.
Genom transport av material i isen och genom isälvarna skapades olika jordarter när materialet
lämnades av eller sjönk till botten i isälvar eller vid älvmynningar och i havet. På jordartskartan kan
man se sandiga älvsediment i Storåns dalgång och postglacial sand vid Sätila sand (Fig. 6). Detta ger
förutsättningar för speciella svampar, kärlväxter
och insekter som behöver sandig mark.
Vid Årenäs-Tostekulla finns större områden
med sandig morän samt isälvssediment och
postglacial sand. Det sydvända läget och
historien som slåtterängar gör området
intressant för exempelvis vildbin och fjärilar.
Det gynnsamma lokalklimatet gör också att
många andra värmekrävande arter av
exempelvis vedlevande insekter samt växter
gynnas i området.
Mötet mellan land och vatten är intressant. Vid
Storån finns svämplan och gamla åslingor, och
vid mynningen har det bildats ett delta av det
sediment som Storån transporterat under
årtusendena. Här finns värdefulla miljöer för

Figur 4. Topografi i området. Ju ljusare desto brantare.
© Lantmäteriet. Metria ordernr 620452.
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amfibier, vattenlevande småkryp och fåglar. På sandstranden och i det grunda vattnet vid Sätila sand
finns en speciell fauna av sandlevande skalbaggar och konkurrenssvaga amfibiska små strandväxter.
På block och klippor längs vattenlinjen vid branterna finns en speciell lavflora.
Närheten till vatten skapar också en hög luftfuktighet i alsumpskogarna vid Storåns mynning och i
bergbranterna, vilket är särskilt gynnsamt för många olika arter av lavar som exempelvis örlav.

Figur 5. Bergarter. Glimmerrik omvandlad bergart motsvarar Fjäråsgnejsen (gråmarkerat). Grönsten är
grönmarkerat på kartan. Ytterligare områden med grönsten finns längre söderut i området mellan Årenäs och
Tostekulla som dock inte finns med på kartan. © SGU.

Figur 6. Jordarter. Berggrund dominerar men vid Årenäs dominerar sandig morän och vid Storån sand. © SGU.
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Kulturhistoria
I området finns fynd av flintredskap från stenåldern samt stensättningar (gravar) som visar att det
tidigt funnits bosättningar vid Ramhulta och Årenäs. Lygnern har säkert varit viktig för fiske och
transporter för människor runt sjön. Områdena vid Årenäs har dessutom haft lättodlade jordar.
Storåns dalgång, som bestod av kulturmarker dominerat av slåtterängar, blev tidigt en viktig
transportväg vid sidan av Viskans och Ätrans dalgångar från kusten norrut i Västergötland. Ridvägen
genom Storåns dalgång har anor från åtminstone 1200-talet. Vägen har även använts för militära
förflyttningar.
Från Sätila, Smälteryd, Buarås och Årenäs i själva projektområdet finns historiska kartor från slutet av
1600-talet till början av 1800-talet (Fig. 23, 27-29). Kartorna ger en bild av hur markanvändningen
sett ut tidigare även långt innan 1600-talet. På de äldsta kartorna finns även träd utritade. Kartorna
markerar inägorna runt byn/gårdarna som var omgärdade med stängsel för att hålla ute djuren som
betade fritt på utmarken som var allmänning. Morgon och kväll fördes de mellan utmark och
ladugården och ofta syns denna fägata som leder mellan byn på inägan och till utmarken.
Största delen av inägorna var slåtterängar (markerat med grönt på kartorna). Dessa slogs med lie
under juli och augusti. Endast en mindre del av inägan var åkrar (gula eller rosa i Fig. 23, 27-29).
Eftersom näringen till åkermarken kom från de vinterstallade kreaturens gödsel, som i sin tur fick sin
näring från slåtterängarnas hö, måste ängsytorna vara betydligt större än åkrarna. Efter skörd och
slåtter släpptes djuren in på inägan för efterbete. På kartorna från 1800-talet finns inga träd utritade
och det är svårt att säga hur mycket träd det fanns på inägorna. Det fanns troligen en hel del träd
eftersom de var värdefulla i slåtterängarna. De tillförde näringsämnen till ängen och dessutom
beskars de (hamlades) med jämna mellanrum. Grenarna bands till kärvar som användes för
vinterfoder. Några av dessa gamla hamlade träd finns kvar vid Årenäs i form av lindar (Fig. 8). På
kartan från Årenäs kan man utläsa att det växte en hel del en på inägan, tillsammans med björk, ek
och hassel samt på fuktigare ställen al (Fig. 29). Eftersom eken var ett av staten skyddat träd som inte
fick avverkas förrän under 1800-talet kan man misstänka att det växte en hel del stora gamla
hagmarksekar i områdena.

Figur 7 och 8. En gammal mindre åkerterrass och en tidigare hamlad lind, båda vid Årenäs.
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Figur 9. Rester av ängar och åkrar finns kvar vid exempelvis Årenäs. Rekognoseringstur med
inventeringsgruppen 2012-10-16.

Figur 10 och 11. Odlingsrösen på igenvuxna åkrar vid torpen vid Kronäng. Torpet Flogen vid Kronäng med ett
vårdträd i förgrunden.

Figur 12 och 13. Stenmur med gap längs leden mellan Buarås och Ramhulta. Mjölketrappan uppför branten
längs leden 2015-09-10. Foto: Leif Dotevall.

Inom området finns ett flertal torplämningar som varit bebodda flera hundra år tillbaka i tiden (Fig.
11). Rester ses i form av husgrunder, jordkällare, aplar och torparblommor. Man gjorde dagsverken
på de större gårdarna och hade själva lite åkrar att odla på. Livet var mycket hårt och fattigt. Vid
Kronäng har det legat tre torp under gårdarna Lida och Almered. Dessa har hetat Drängens, Fältes
och Flogen. ”Fluga Anna” som bodde på Flogen odlade fram till 1980. Torpet födde ett par kor vars
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mjölk Anna levererade till mejeriet genom att cykla den två kilometer långa stigen till landsvägen där
mjölkbilen hämtade. I området finns idag igenväxande åkrar och odlingsrösen (Fig. 10 och 153).
Allmänningen norr om Ramhulta utnyttjades för skogsbete av Torrås och Flohult på andra sidan
Lygnern. Uppför branten går ”Mjölketrappan” som användes när man tog sig över sjön för att mjölka
korna (Fig. 13). I skogarna går flera stenmurar som vittnar om bete under senare delen av 1800-talet
och början av 1900-talet då man kan ha börjat hägna in djuren mer (Fig. 12). Skogsbetet gjorde att
skogarna var ljusa och öppna. Särskilt mot Halland hade skogen försvunnit och ersatts av ljunghedar.
Längs leden finns fem stycken femstenarör som är gränsmarkeringar som förr placerades där viktiga
gränser mellan byar eller län ändrade riktning. Många kan vara flera hundra år gamla. Röset består av
fem utplacerade block. Under mittstenen (hjärtstenen) skulle man lägga en häll där rågångens
riktning på ömse sidor om röset hade huggits in. Enligt äldre sedvänja skulle man också under
hjärtstenen lägga något som visade att den
placerats av människohand, som exempelvis
krossat tegel eller träkol. Ursprunget till
femstenarören längs leden är okänt. Dessutom
finns ett femstenarör som markerat den gamla
riksgränsen mellan Sverige och Danmark som
ligger ungefär vid den nuvarande länsgränsen
till Halland vid Dagsnäs. Enligt Kong Valdemar
II:s Jordebog från förra hälften av 1200-talet
gick gränsen mellan Danmark och Sverige då ”i
rafna” (i Ramnån).
Från generalstabskartan från 1931 ses den
gamla kyrk- och sockenvägen till Sätila kyrka
som man fick ta varje söndag (Fig. 14). Vägen
är välbevarad och bitvis uppbyggd mot
sluttningen ner mot sjön. Leden går delvis på
denna väg. Även från kartan över Årenäs från
1694 finns den markerad (Fig. 29).

Figur 14. Generalstabskarta från 1931 där den gamla
kyrk- och sockenvägen finns inritad.

Figur 15. Den gamla kyrk- och sockenvägen, här mellan Ramhulta och Årenäs där leden går 2015-10-04.
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Figur 16 och 17. Kvarndammen ovanför Ramhultafallet och den gamla kvarnvägen ovanför fallet.

Figur 18 och 19. Gammalt stenbrott för Fjäråsgnejs. T.v. skrotsten som ses längs leden och t.h. ses brottet.

Sedan 1600-talet har det funnits kvarnar vid Ramhultafallet. Ramnån har en fördämning strax ovan
fallet där man kunde samla vatten som sedan släpptes på när man skulle mala (Fig. 16). En stor kvarn
och en handdriven maltkvarn fanns kvar ända in på 1900-talet. Kvarnstenar ligger fortfarande kvar
vid fallet och två är bortkörda. Den gamla kvarnvägen, där leden går, syns tydligt ovanför fallet ner till
parkeringen för naturreservatet (Fig. 17).
Strax norr om Ramhultafallet finns rester av ett större stenbrott med högar av skrotsten. Här syns
också rester av anordningar som varit någon slags linbana. Stenbrottet användes fram till mitten av
1900-talet.
Vid Årenäs finns en gammal stenbrygga (Fig. 21) som använts som anläggningsplats för ångbåten Isa,
som körde mellan Sätila och Fjärås för att transportera personer och gods mellan åren 1890 och 1924
(Båten ISA af Lygnern Ek för 2015). Via Fjärås station kunde man sedan ansluta till tåget på
Västkustbanan mellan Varberg och Göteborg. Järnvägen hade färdigställts 1888.
Trafiken med Isa medförde att bygden kring Lygnern blomstrade. Folk kunde lättare resa till och från
städerna. Handlarna och bönderna kunde frakta sina varor snabbare. Flott- och pråmdragning
underlättades. Bryggorna som båten angjorde blev samlingsplatser och vid flera av dem startades
handelsbodar. Båten utgick från Sätila Sand och under sina tvåtimmarsresor över Lygnern till Fjärås
angjorde hon ett antal bryggor på båda sidor av sjön. Då transportbehovet var särskilt stort kunde
även pråmar tas på släp och ge extra plats för gods och passagerare.
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Hallandsdelen bestod huvudsakligen av slättbygder och ljunghedar ända in på 1900-talet, medan det
fanns gott om skog i Marks härad. Virket från Sjuhäradsbygdens djupa barrskogar flottades över sjön
ner till slättbygderna.
Framförallt i Hyssna med omnejd förekom så kallad förläggarverksamhet, vilket innebar att man hade
ett antal hemväverskor i stugorna runt om i bygden som vävde tyger. När tygerna skulle färgas fick
man frakta dessa till Göteborg, där färgerierna låg. Detta var svårt och tidsödande då
kommunikationerna var dåliga, men år 1888 hade västkustbanan färdigställts på sträckan Göteborg –
Varberg med en station vid Fjärås.
Något man kan se på de historiska kartorna är att riktningen på Storåns utlopp har ändrats från slutet
på 1800-talet till idag (Fig. 24). På de häradsekonomiska kartorna från 1890-talet kan man också se
de stora förändringarna i markanvändningen som skett under 1800-talet då ängsmarkerna odlats upp
till åker genom de nya jordbruksmetoder som införts.

Figur 20. Den nya eldrivna Isa af Lygnern.

Figur 21. Ett stopp vid den gamla bryggan för ångbåten Isa vid vandring av leden vid Årenäs 2015-10-04.

Figur 22. Stenvalvsbron över Storån där den gamla 1800-talsvägen gick.
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Figur 23. Skifteskarta över Sätila by från 1837. Grönt är slåtterängar och rosa är åkrar.

Figur 24. Häradsekonomisk karta över Smälteryd och Sätila 1890-97. Stora förändringar har skett i
markanvändningen jämfört med 1837. Ytan av åkermarken (orange) har ökat starkt.
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Figur 25 och 26. Häradsekonomisk karta över Buarås och Kronäng respektive Årenäs och Tostekulla 1890-97.

Figur 27 och 28. Skifteskarta över Smälteryd 1773 och över Buarås 1828. Ängar är gröna och åkrar gula/rosa.

Figur 29. Karta över Årenäs från 1694. Ängar (med hamlade träd) är gröna och åkrar är gula.
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Tidigare inventeringar
Delar av området längs Lygnerns norra branter och vid Storåns utlopp finns dokumenterat i många
tidigare inventeringar och program (Fig. 30). I området finns områden som är utpekade i exempelvis
länsstyrelsens lövskogsinventering, ängs- och hagmarksinventering, inventering av skyddsvärda träd
samt i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Tre naturreservat som sköts av Västkuststiftelsen
finns inom området. Dessutom är Lygnern och Storåns dalgång utpekade som riksintressen för både
naturvård och friluftsliv.

Figur 30. Områdesavgränsning och tidigare utpekade naturvärden. © Lantmäteriet.
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Resultat
Utflykter och deltagare
Under 2012-2015 har ungefär 40 gemensamma utflykter gjorts i området. Av dessa har cirka 15
utflykter inneburit en bred inbjudan till föreningsmedlemmar, markägare och andra intresserade. Det
är mycket roligt att antalet deltagare varit stort. Antalet har varierat mellan 10 och 60 personer och
ett vanligt antal har varit 15 till 20. Särskilt utflykter som riktat sig mot insekter, spindlar och
fladdermöss har lockat många. Även samarrangerade utflykter med Västsvenska entomologklubben,
Mossornas vänner, Botaniska föreningen i Göteborg och Västkuststiftelsen har samlat extra många
personer, särskilt från platser utanför kommunens gränser. Totalt har runt 200 personer deltagit på
utflykter och inventeringar. Fördelningen mellan män och kvinnor har varit jämn. Särskilt vid utflykter
för att titta på insekter och spindlar har andelen barn varit stor. Resultatet från projektet redovisades
med stationer och posterutställning vid en naturrunda med tipsfrågor och korvgrillning vid Årenäs
den 23/8 2015 (Fig. 49-51). Totalt var vi närmare 70 personer som deltog.
LONA-projektet Vattnet i skolan har pågått parallellt (Fig. 48). I detta har runt 150 mellanstadieelever
och 20 pedagoger från Sätilaskolan varit ute och håvat smådjur i Lillesjön och vid Lygnerns strand vid
Sätila sand under 2014 och 2015.

Figur 31. Insektsskådning och annat vid Årenäs den 2014-05-18.

Figur 32 och 33. Utflykt vid Smälteryd där vi tittar på svampar och insekter den 2014-09-06.
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Figur 34 och 35. Inventeringsgruppen tittar på lavar och svamp vid Ramhulta 2013-04-11. Västkuststiftelsens
botaniska utflykt vid Ramhulta under ledning av Jan Kuylenstierna 2013-06-29.

Figur 36. Utflykt vid Årenäs och Tostekulla där vi tittar på allt som dyker upp 2013-05-20.
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Figur 37 och 38. Svamputflykt vid Årenäs under ledning av Alf och Britt Nilsson 2013-09-08.

Figur 39 och 40. Uppsättning av fällor för vedskalbaggar med hjälp av Niklas Franc, Västsvenska
entomologklubben 2014-04-24. Hans Lindqwist visar spindlar vid Ramhulta 2013-10-13.

Figur 41 och 42. Nattfjärilsskådning med lampa och lakan vid Årenäs 2014-06-05. Avlyssning av fladdermöss vid
Sätila under ledning av Johan Eklöf 2013-08-20.
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Figur 43 och 44. Gemensam utflykt med Botaniska föreningen i Göteborg för att titta på lavar vid Sätila sand
under ledning av Staffan Wall 2015-10-10. Mossexkursion med Mossornas vänner vid Buarås 2015-04-12.

Figur 45. Gemensam utflykt med Västsvenska entomologklubben 2014-06-16.

Figur 46 och 47. Barnen har fått en kungstrollslända på håvkanten. Niklas Franc tittar på de insekter barnen har
fångat vid den gemensamma utflykten med Västsvenska entomologklubben 2014-06-16.
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Figur 48. En skolklass håvar småkryp i vattnet vid Sätila sand 2015-05-25, inom det parallella LONA-projektet
Vattnet i skolan.

Figur 49 och 50. Presentation av slutresultatet från projektet genom en naturrunda med utställning, stationer
och tipspromenad samt korvgrillning vid Årenäs 2015-08-23. Foto Ove Schewenius.

Figur 51. Naturrundan med stationer vid redovisningen av slutresultatet. © Lantmäteriet.
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Leden
Ledbrytarna har anlagt och märkt
ungefär en mil led genom området
samt byggt en trätrappa för att
underlätta en passage (Fig. 53). Vid
Smälteryd finns även en kortare
runda upp till utsikten ovanför
reservatet. Under två helger hösten
2015 vandrades hela sträckan
tillsammans för att få en
helhetsbild av leden och för att se
vilken information som skulle vara
med i foldern.
Svårighetsgraden varierar mycket
från stig med brantare lutning samt
trappor till mycket lättgångna delar
med grusväg. En särskild folder
med karta över leden finns
framtagen i projektet. I denna har
svårighetsgraden för olika delar av
Figur 52. Ledens dragning. © Lantmäteriet.
leden markerats. I höjd med Buarås
finns en rastplats. Möjlighet att parkera bil finns främst vid Sätila sand och naturreservaten
Ramhultafallet och Årenäs.

Figur 53 och 54. Vandring av leden från Smälteryd till Ramhulta 2015-09-06.

26

Figur 55. Vandring av leden från Smälteryd till Ramhulta 2015-09-06. Foto: Leif Dotevall.

Figur 56. Rastplatsen längs leden i höjd med Buarås 2015-09-06.

Figur 57. Vandring av leden vid Årenäs mot Tostekulla 2015-10-04.
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Påträffade arter
Resultatet är spännande. Området är troligen det område i Västra Götalands län där flest arter
dokumenterats. Totalt finns nu 2100 arter, varav hela 95 rödlistade, dokumenterade från det 400
hektar stora området (Tabell 1). Flera arter har här sina enda kända förekomster i länet. För vissa
arter som fågelfotsmossa är området ett viktigt kärnområde för Sveriges population.
Med tanke på att arbetet till allra största delen utförts ideellt, endast delar av projektområdet hunnit
inventeras noggrannare, den allra artrikaste gruppen insekter inte inventerats systematiskt och att
det varit dåliga svampår är resultatet över förväntan.
Mycket av mångfalden är svår att upptäcka, eftersom många arter är små. Insekter och svampar är
de två klart artrikaste grupperna och hos dessa har flest arter också hittats i området (Fig. 58). Även
bland kärlväxterna har många arter hittats vilket beror på att denna grupp både är lättinventerad och
välkänd.
Vi har gjort uppskattningar av hur många arter som totalt kan finnas i området. Många arter lever av
eller i symbios med växter och kan vara specialiserade på olika arter av växter. Därför kan
kärlväxternas artrikedom ge en vink om hur stor artrikedomen kan vara i övriga grupper. Artrikedomen av kärlväxter avspeglar dessutom ett områdes mångfald av olika miljöer och naturtyper, vilket
i sin tur ger förutsättningar för fler arter i andra organismgrupper. Antalet arter av kärlväxter i
området uppskattas till ungefär 19 procent av Sveriges totala antal. Bland de grupper som är lättast
att inventera och samtidigt är mest välinventerade finns fåglar, grod- och kräldjur, fiskar och
snäckor/sniglar. Hos dessa ligger andelen av Sveriges totala artantal i området på mellan 21 och 42
procent Ett genomsnitt för dessa grupper inklusive kärlväxter ger en andel på 27 procent. Om man
använder kärlväxterna med 19 procent som ett mått på övriga grupper bör man därför ligga i
underkant och hamnar då ändå på en summa runt 10 000 arter i projektområdet - mycket finns alltså
kvar att upptäcka, särskilt bland insekterna. Man börjar då få ett perspektiv på den biologiska
mångfalden och det stora värdet av områden som tillåts vara artrika. Området bedöms vara en ”hot
spot” för biologisk mångfald såväl i kommunen som i länet.

Vad gör området artrikt?
Anledningen till den höga mångfalden är den stora variationen av värdefulla miljöer som
bergbranter, naturliga skogar med stor trädslagsblandning och ädellövträd, gamla träd, döda träd,
öppna solbelysta marker, blomrika avsnitt, områden med betesdjur, bäckraviner, stränder, våtmarker
och Storåns utlopp. Att berggrunden i branterna delvis består av basisk bergart (grönsten) och
utsipprande grundvatten ökar också artrikedomen.
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Tabell 1. Antal påträffade arter i området och uppskattningar av verkligt artantal. För artantal i Sverige har
Niklasson & Nilsson 2005 samt Ulf m fl 2003 använts. Encelliga organismer i tabellen består av plankton från
Lygnern som finns dokumenterade i Holmborn 2012 och Henrikson m fl 1987.
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Figur 58. Antal påträffade arter hos några organismgrupper i området och uppskattningar av
verkligt artantal.
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Exempel på några organismgrupper
Svampar
Att inventera svampar kan vara nyckfullt, antalet arter som fruktifierar och antalet fruktkroppar kan
variera kraftigt mellan åren. Det kan till och med dröja flera år mellan varje gång ett mycel bildar
fruktkroppar. Detta gör att noterade arter är ett mycket grovt mått. Nya arter kan hittas på en lokal
trots att området besökts under många år tidigare. Orange kantarell Cantharellus friesii och
dystersopp Porphyrellus porphyrosporus (NT) hittades exempelvis först 2014 trots att den delen av
området besökts vid flera tillfällen sedan slutet av 1990-talet.
414 arter storsvampar har hittills noterats, men en uppskattning är att det bör finnas över 700. Det
har också hittats 34 rödlistade och många andra ovanliga arter. År 2000 rapporterades en ny art för
Sverige i området, lundtaggsvamp Sarcodon joeides.

Figur 59. Tuvhätta (Mycena inclinata) kan ses på murkna ekstubbar i området, där den fungerar som nedbrytare. Den ses här tillsammans med fnaslav (Cladonia squamosa) och dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) NT.

Figur 60 och 61. Rutskinn (Xylobolus frustulatus) NT är ett flerårigt skinn som lever som vednedbrytare på
gammal grov ek med dött trä. Korallticka (Grifola frondosa) NT växer oftast vid basen av gamla ekar. Har du tur
kan du se stora fina fruktkroppar vid ekarnas baser vid Smälteryd. Foto t.v. Jan Kuylenstierna.
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Figur 62 och 63. Bittersopp (Boletus calopus) är en färgglad mykorrhizasvamp som kan ses på flera ställen när
du vandrar leden på hösten. Dystersopp (Porphyrellus porphyrosporus) NT har hittats på två lokaler där bok är
det dominerande trädslaget.

Figur 64 och 65. Orange kantarell (Cantharellus friesii) funnen vid Årenäs 2014. Svartnande kantarell
(Cantharellus melanoxeros) bildar mykorrhiza med hassel vid Årenäs. Foto t.h. Britt Nilsson.

Figur 66 och 67. Kantarellmussling (Plicaturopsis crispa) och läderskål (Encoelia furfuracea) växer på död
hasselved. Foto t.h. Britt Nilsson.
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Figur 68. Praktfingersvamp (Ramaria subbotrytis) är en sårbar (VU) art som växer i ädellövskog med ek och lind.

Lavar
Totalt har 158 arter av lavar hittats hittills, varav elva är rödlistade. Uppskattningsvis finns runt 400
arter i området. Bergbranter med grönsten, ljus och hög luftfuktighet vid sjön ger bra förutsättningar
för många lavar. På bergbranter växer exempelvis hotade arter som gråblå skinnlav Leptogium
cyanescens (EN) och örtlav Lobaria virens (EN). Båda har kommunens enda kända lokaler i området.
Västlig njurlav Nephroma laevigatum (VU) är ytterligare en hotad art som växer på bergbranterna.
Andra typiska arter är bäcklav Dermatocarpon luridum och sipperlav Dermatocarpon miniatum. På
äldre träd vid Smälteryd växer gott om den vackra lunglaven Lobaria pulmonaria (NT). På flera platser
växer rikligt med den lilla oansenliga mussellaven Normandina pulchella. Gamla stubbar av ek vid
Smälteryd hyser bestånd av den rödlistade dvärgbägarlaven Cladonia parasitica (NT). Många av
arterna är signalarter som visar på att det varit en kontinuitet av skog eller åtminstone träd i delar av
områdena (Fig. 186).
På slät bark växer rikligt med skriftlav Graphis scripta samt jaguarfläck Arthothelium ruanum. Vid
bäckravinen mellan Smälteryd och Ramhulta finns även den ovanliga havstulpanlaven Thelotrema
lepadinum. På strandklippor växer speciella lavar som brun vårtlav Staurothele fissa och trådlav
Ephebe lanata och på block i Ramnån den rödlistade strandblocklaven Porpidia hydrophila (NT). En
ny lokal med den tidigare rödlistade örlaven Hypotrachyna revoluta hittades. Den fanns på ett stort
antal träd vid Storåns utlopp.
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Figur 69-71. Ovanliga lavar på ek som lunglav (NT) och mussellav samt dvärgbägarlav (NT) på ekstubbar.

Figur 72-74. Havstulpanlav på rönn, skriftlav och jaguarfläck på hassel samt örlav på träd i strandskogen vid
Sätila sand.

Figur 75 och 76. Bäcklav på bergvägg med sippervatten och stenorangelav (Caloplaca crenularia) på torr
bergvägg. Foto t.v. Rickard Hjelmsten och t.h. Staffan Wall.
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Figur 77 och 78. Örtlav (EN) på bergvägg med grönsten samt strandblocklav (NT) på block i Ramnån.

Mossor
Gruppen är relativt välinventerad och 162 arter har hittills hittats. Troligen finns över 200 arter i
området. Sju rödlistade arter har påträffats och den hotade fågelfotsmossan Nogopterium gracile
(VU) har en av landets rikaste förekomster i bergbranterna. I branterna med grönsten finns en
mycket rik mossflora med arter som grov baronmossa Anomodon viticulosus, grov fjädermossa
Neckera crispa, guldlockmossa Homalothecium sericeum, rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum,
porellor Porella ssp och kuddtrattmossa Amphidium mougeotii. Även den rödlistade stora
bandmossan Metzgeria conjugata (NT) finns vid Buarås. Ett flertal arter förekommer som är
signalarter som visar på kontinuitet av träd och mer skuggiga platser (Fig. 186).
I bäckravinen vid Klätten mellan Smälteryd och Ramhulta växer den sällsynta skuggmossan
Dicranodontium denudatum på skuggade klippor. Här finns gott om gamla lågor där det växer
rödlistade arter som kornknutmossa Odontoschisma denudatum (NT) och stubbtrådmossa
Cephalozia catenulata (NT), vilka visar på kontinuitet av skog och lågor.
Vid Sätila sand där grundvatten sipprar ut i strandlinjen växer den ovanliga trådkällmossan Philonotis
caespitosa (fem lokaler i länet).

Figur 79 och 80. Kärrbryum (Bryum pseudotriquetrum) och grov baronmossa är två arter som växer på
bergväggar med grönsten. Foto Jan Kuylenstierna.
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Figur 81. Rikligt med kuddtrattmossa och rävsvansmossa på rikare klippor i bäckravinen vid Buarås. Foto
Rickard Hjelmsten.

Figur 82 och 83. Fågelfotsmossa (VU) och grov fjädermossa är ytterligare två arter som växer på bergväggar.
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Kärlväxter
I området har 407 arter hittats. Detta är en lättinventerad och känd grupp vilket gör att de flesta
arter har upptäckts. 14 rödlistade arter har hittats. Här finns både ängsflora, lundflora, mager
skogsmark och våtmarksvegetation vilket gör floran mycket varierad. Bland ängsväxter kan man hitta
sommarfibbla (NT), rotfibbla, stor blåklocka, åkervädd, ängsvädd, gökärt och rödklint (Fig. 187).
Denna flora är trängd och finns bara kvar på mindre områden. I bergbranter finns även en ljus- och
värmekrävande flora som minne av ett öppnare landskap. Här växer trollsmultron (VU),
bergjohannesört (NT), kungsmynta samt västkustros (EN) som är en hotad art som har en av landets
viktigaste förekomster vid Lygnern. Även dessa arter hotas av igenväxning. En annan värmekrävande
och i regionen sällsynt art i branterna är murgröna. I själva klipporna växer ormbunksväxterna
gaffelbräken, svartbräken och hällebräken. I näringsrikare skog blommar tidigt på våren blåsippa,
vätteros, smånunneört och den rödlistade desmeknoppen (NT). Längre fram växer arter som
lundslok, sårläka, svart trolldruva, skogsbräsma, lundbräsma, vippärt och lundarv. Även de ovanliga
gräsen långsvingel och lundskafting bör nämnas. Vid Årenäs finns också ett hav av ramslök som
blommar på försommaren och som lägger en doftmatta av lök över området. Området är ovanligt
genom att det hyser alla tre arterna av häxört: stor häxört, mellanhäxört och dvärghäxört. I granskog
och magrare barrlövskog växer på någon plats linnea samt orkidéerna knärot (NT) och
spindelblomster. Många av arterna i skogen används som signalarter och visar på kontinuitet av träd,
dungar och skog (Fig. 186).
Vid Storån finns många arter av våtmarksväxter. I strandkanten vid Sätila sand finns en flora med
ovanliga växter som den hotade borstsäven (EN) samt rödlistade arter som fyrling (NT) och rödlånke
(NT) (Fig. 185). Uppe på stranden växer vårtåtel som annars växer vid kusten.

Figur 84-86. Bergjohannesört (NT), kungsmynta och västkustros (EN) är tre ljuskrävande arter i bergbranterna
som hotas av igenväxning. Foto Jan Kuylenstierna.

Figur 87-89. Gaffelbräken, svartbräken och hällebräken är tre ormbunksarter som hittas i bergbranterna. Foto
Jan Kuylenstierna.
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Figur 90-92. Vårblommor vid Årenäs: smånunneört, blåsippa och vätteros.

Figur 93-95. Skogsbräsma, mellanhäxört och stor häxört. Foto Jan Kuylenstierna.

Figur 96-98. Orkidéerna knärot (NT) och spindelblomster. Foto Jan Kuylenstierna. Den mycket sällsynta
strandväxten borstsäv (EN) vid Sätila sand.
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Snäckor och sniglar
Branter med basiska bergarter och framsipprande grundvatten är bra miljöer för snäckor eftersom de
är beroende av kalcium. Eftersom snäckor och sniglar är fuktighetskrävande gynnas de av blockrika
områden med gott om skrymslen. Områden med skoglig kontinuitet hyser också fler arter av snäckor.
48 arter har hittats och gruppen är relativt bra inventerad. Flera arter som är typiska för rikare
skogstyper förekommer, som slät skruvsnäcka Columella edentula, mångtandspolsnäcka
Macrogastra plicatula, vitglanssnäcka Nesovitrea petronella och mindre skogsglanssnäcka
Aegopinella pura. Ännu mer krävande och sällsynta lundarter är taggsnäcka Acanthinula aculeata och
källarglanssnäcka Oxychilus cellarius samt i synnerhet större skogsglanssnäcka Aegopinella nitidula.
Fyndet av den mycket sällsynta, västligt-suboceniska dvärgsnigeln Arion intermedius är mycket
anmärkningsvärt. Alla dessa arter visar på områdets höga kvaliteter.
Den sällsynta och kontinuitetskrävande lamellsnäckan Spermodea lamellata (NT) har tidigare hittats.
Arten kräver kontinuerlig fuktighet och orördhet och lång skoglig kontinuitet. Den förekommer
främst i Skåne och lokalen vid Årenäs är enda kända förekomsten i Västergötland.
Det oväntade fyndet av masksnigel Boettgerilla pallens och förekomsten av den starkt invasiva
spanska skogssnigeln Arion vulgaris visar på tämligen stark människopåverkan. Sannolikt har de
spridits med trädgårdsväxter eller trädgårdsavfall till området. Den senare arten kan komma att
utgöra ett hot mot den inhemska faunan.

Figur 99 och 100. Fläckdisksnäcka (Discus rotundatus) (vänster i den vänstra bilden) och allmän konsnäcka
(Euconulus fulvus) (till höger i bilden). I den högra bilden ses en strimspolsnäcka (Clausilia bidentata).

Figur 101 och 102. Dvärgsnigel och tre arter av spolsnäckor: tre släta spolsnäckor (Cochlodina laminata) varav
en juvenil, en strimspolsnäcka (Clausilia bidentata) och två mångtandspolsnäckor (Macrogastra plicatula).
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Spindlar
48 arter har hittats men en uppskattning är att det finns över 300 i området. Inga direkt ovanliga har
påträffats. Sveriges största spindel skräddarspindeln Dolomedes plantarius förekommer i
våtmarksvegetationen längs Storån där den jagar springande på vattenytan. I Lillesjön finns även den
intressanta vattenspindeln som lever i spunna dykarklockor under vattenytan.

Figur 103 och 104. Sverige största spindel, skräddarspindeln, som lever i vattenkanten i Storån och en hane av
krabbspindel.

Insekter
Detta är den artrikaste gruppen och 555 arter har hittats, varav 12 rödlistade. Det verkliga artantalet
i området uppskattas till runt 4500.
I öppna marker med blomrik vegetation finns många intressanta arter (Fig. 187). Bland fjärilarna
hittas de rödlistade arterna violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe (NT), almsnabbvinge Satyrium
w-album (NT), sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae (NT) och humlerotfjäril Hepialus
humul (NT) vid Årenäs-Tostekulla. Svingelgräsfjäril Lasiommata megera, silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis paphia och vinbärsfuks Polygonia c-album är andra arter som förekommer. Totalt har det
hittills hittats 102 arter av fjärilar, men många fler finns förstås i området. Det sydvända läget och
varma mikroklimatet gör området värdefullt för fjärilar och bin. Fjärilarnas larver lever mer eller
mindre specialiserat på olika växtarter. Många av de nattfjärilar som påträffats lever på eklöv, som
vinkelbandat ordensfly Catocala nupta.
Det finns en rad intressantare bin som väddsandbi Andrena hattorfianan i åkervädd, vialsandbi
Andrena lathyri och långhornsbi Eucera longicornis i ärtväxter (främst gökärt), småsovarbi
Chelostoma campanularum i blåklockor och tandsandbi Andrena denticulata i fibblor. I
skogsområden hittas dånpälsbi Anthophora furcata där det finns stinksyska. Mellan Årenäs och
Tostekulla finns också en liten population av guldsandbi Andrena marginata (NT) där det växer gott
om ängsvädd. Eftersom det förekommer slåtterfibbla och rotfibbla vid Tostekulla bör man även
eftersöka det hotade slåttersandbiet Andrena humilis (VU). Bland bin har det hittills påträffats 39
arter.
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Både fjärilar och bin hotas av igenväxning och minskad mängd ängsväxter. Bina hotas dessutom av
uteblivet bete där trampet skapar sandiga jordblottor som är lämpliga för bobygge.
Skalbaggar är den grupp där flest arter påträffats (233 arter). En population av Sveriges största
skalbagge, ekoxen Lucanus cervus, finns vid Lygnern på Hallandssidan. På 1970-talet sågs ekoxe även
vid Årenäs. Under projekttiden upptäcktes den i ekhagen vid Smälteryd (Magnus Jakobsen,
Artportalen), vilket då är Marks kommuns enda kända aktuella lokal. Ekoxen lever i döda rötter,
stubbar och stamdelar i ekar som befinner sig mer öppet och solbelyst. Igenväxning innebär därför
ett hot för arten. Vid inventering med fönsterfällor på träd har det påträffats en hel del ved- och
svamplevande arter. Exempel på ovanligare arter är bredhornad smalpraktbagge Agrilus laticornis
(NT) som lever i nyligen döda ekgrenar, liten brunbagge Orchesia minor (NT) som lever i klena döda
grenar av lövträd och halvknäpparen Xylophilus corticalis (NT) som lever i vitrötade grövre stammar.
Genom att titta på gnagspår i bark och ved har flera intressanta arter hittats som hasselbarkborre
Lymantor coryli i hassel, granbarkgnagare Microbregma emarginatum i granbark och reliktbock
Nothorhina muricata (NT) i tallbark vid Sätila sand. I asp vid Buarås finns rikligt med vedgnag med
spår som kan komma från spindelbock Aegomorphus clavipes och från obestämda flatbaggar.
Många skalbaggar lever på att äta av växters blad som exempelvis viveln Apion pallipes som lever på
skogsbingel.
Flera nya arter av skalbaggar för Västergötland har upptäckts, som lövskogslöparen Abax
parallelepipedus. Den lever på marken i skuggiga miljöer och tidigare bara var känd från Lygnern vid
Fjärås och några platser i Skåne.
Bland tvåvingar som är en mycket artrik grupp har endast 63 arter bestämts eftersom det inte skett
någon särskild inventering av dessa. Flera aspanknutna flugor har fångats i fällor för vedskalbaggar
som mindre savblomfluga Brachyopa obscura, aspblomfluga Hammerschmidtia ferruginea och
vitsprötad barkvapenfluga Berkshira hungarica. Även lundvedblomfluga Xylota tarda och
aspsavblomfluga Brachyopa pilosa är starkt gynnade av asp. Arternas larver lever i savstråk under
barken på nydöda aspar. Aspsavblomfluga förekom i en anmärkningsvärd massförekomst.
På sandstranden vid Sätila sand finns en rad kortvingar och jordlöpare som starrstrandlöpare
Bembidion guttula och sandgrävare Dyschirius thoracicus. Här har tidigare även påträffats den
rödlistade större snabbaggen Anthicus sellatus (NT). I vattenvegetation vid sjön, Storån och Lillesjön
finns en rad vattenlevande insekter som dykare, palpbaggar och vattentrampare. Första rapporten i
Mark av vattenbi Ilyocoris cimicoides gjordes vid stranden av Lygnern av elever från Sätilaskolan. Tolv
arter av trollsländor har hittats tillsammans med olika arter av dagsländor, nattsländor m fl grupper.
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Figur 105 och 106. Två hanar av väddsandbi vid Årenäs och en hona i åkervädd där arten samlar pollen.

Figur 107-109. En hane av långhornsbi, hona av vialsandbi (båda i gökärt) och hona av guldsandbi (NT).

Figur 110-112. En hane av stensnylthumla (Bombus rupestris) i rödklint vid Årenäs, hona av buskvårtbitare
(Pholidoptera griseoaptera) som är vanlig i området samt pendelblomfluga (Helophilus pendulus).

Figur 113-115. Lövskogslöpare vid Årenäs-Tostekulla, lindbock (Oplosia cinerea) vid de gamla lindarna vid
Årenäs samt ekoxe som påträffats i ekhagen vid Smälteryd. Foto längst till höger: Biopix.
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Figur 116-118. Ved- och barkgnag av hasselbarkborre från Årenäs, reliktbock (NT) i tallbark från Sätila sand och
granbarkgnagare strax norr om Buarås.

Figur 119-121. Tre rödlistade (NT) dagaktiva fjärilar: sexfläckig bastardsvärmare, violettkantad guldvinge och
almsnabbvinge.

Figur 122-124. Några nattfjärilar: humlerotfjäril (NT), björkporslinsvinge (Pheosia gnoma) och poppelsvärmare
(Laothoe populi).

Figur 125-128. Några sländor: större ängstrollslända (Sympetrum striolatum), allmän smaragdflickslända
(Lestes sponsa), sjösandslända (Ephemera vulgata) och en obestämd nattslända vid Ramhultafallet.
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Amfibier och reptiler
Totalt har fyra arter av amfibier och fem arter av reptiler
påträffats. Dessa är vanlig groda, åkergroda, vanlig padda
och mindre vattensalamander. Bland reptilerna har
kopparödla, skogsödla, snok, huggorm och den hotade
hasselsnoken (VU) hittats tidigare innan projektet vid
Ramhulta samt vid Smälteryd.

Figur 129. Åkergroda.

Fåglar
Det finns god kunskap om fåglarna i området. Över 70 arter har noterats som troligen häckar här.
Många fågelarter har minskat under senare år i Sverige och i området finns 15 rödlistade arter.
Rödlistade hackspettar som finns är mindre hackspett (NT), gröngöling (NT) och spillkråka (NT). Där
hassel söker nötkråkan (NT) nötter inför vintern. Skogsduvan hörs sjunga vid exempelvis lövskogarna
vid Årenäs. I barrskog och blandskog ses Sveriges minsta fågel, kungsfågeln (VU). Sällsynta fåglar som
lundsångare (NT) har hörts sjunga i branterna vid Buarås som är lämplig häckningsmiljö för arten.
Vid Storåns utlopp och delta finns andra arter. Här häckar änder,
gäss och skäggdopping. Sävsparv (VU) och rörsångare häckar i
vassar och videsnår. På fuktiga betesmarker väster om ån häckar
buskskvätta (NT).
Under vår- och höststräck besöker eller passerar ytterligare en
mängd arter. Storåns dalgång och Lygnern fungerar som en
sträckled som många flyttande fåglar följer. Vid lämplig väderlek
kan man med lite tur se tusentals fåglar sträcka längs dalgången.
Många går ner för att rasta. Storåns mynning och delta är särskilt
intressanta för våtmarksfåglar och vadare.
Figur 130. Mindre hackspett (NT).
Foto Staffan Johansson.

Däggdjur
Runt 20 arter bör regelbundet finnas i området. Däggdjur är
svårinventerade eftersom de är skygga och endast sju arter
har observerats. Vid en fladdermusutflykt vid Sätila upptäcktes
fyra arter av fladdermöss. Den näpna hasselmusen har vid en
tidigare inventering påträffats strax utanför området.
Dessutom finns en trovärdig andrahandsuppgift om
hasselmöss vid Ramhulta. Det finns flera platser som ser
mycket lämpliga ut både vid Ramhulta och Årenäs-Tostekulla.
Spår av bökande vildsvin kan ses i området och ett slaget
rådjur tyder på att det förekommit lodjur (VU) i branterna vid
Ramhulta under projekttiden.
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Figur 131. Hasselmus. Foto Boris
Berglund.

Naturtyper
Bergbranter med lövskog
Området kännetecknas av att det finns gott om bergbranter vända mot öster och söder. Höjden på
dessa varierar från någon meter till över tio meter. Ibland ligger branterna i etapper med sluttningar
eller planare ytor emellan. Nedanför branterna finns på ett flertal platser blockrika sluttningar, så
kallad talus. På flera ställen vid Årenäs-Tostekulla och Ramhulta-Buarås finns berg och block med
grönsten vilket ger ett högre pH som gynnar mer krävande arter av kärlväxter, mossor, lavar,
svampar och snäckor. Bergbranterna är mest bevuxna av ädellövträd, hassel med inslag av asp och
björk. Ek är på många platser dominerande.
Historiskt och särskilt under 1800-talet har branterna troligen varit betydligt öppnare där jämnare
ytor använts som slåttermark, skogsbete och åker. Denna bild stärks av att många av träden är
relativt unga. Här finns dessutom rödlistade arter som gynnas av öppnare miljöer som västkustros
(EN), trollsmultron (VU) och bergjohannesört (NT). Många lavar som örtlav (EN) och gråblå skinnlav
(EN), mossor som fågelfotsmossa (VU) samt ett flertal rödlistade svampar i området tål inte heller
alltför kraftig igenväxning och beskuggning.
De svårtillgängliga branterna och blockbranterna har troligen inte varit trädlösa utan här kan dungar
och träd stått. Förekomsten av många skogliga signalarter tyder på detta. På slåtterängarna har det
också stått hamlade träd. Det förekommer även en del grova träd av ek och bok med ålder på mer än
150 år. Kontinuitet av träd och beskuggning samt den höga luftfuktigheten från sjön gör att många
signalarter av svampar, lavar, mossor och kärlväxter finns. Skrymslen i de blockrika branterna har
också gett fuktiga gömställen för snäckor, reptiler och amfibier. Det har troligen även förekommit en
hel del död ved vilket gjort att många vedlevande insekter kunnat finnas kvar i området.
Kontinuiteten av träd gör att det finns en speciell funga, särskilt i områden med grönsten. Här
förekommer sällsynta arter av marktaggsvampar, stora fingersvampar och skogsvaxskivlingar.
De värdefullaste bergbranterna, ekskogarna och lövskogslundarna som nämns nedan ligger inom
naturreservaten (Fig. 186).

Figur 132 och 133. Blockrika branter vid Tostekulla.
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Figur 134. Bergbrant vid Smälteryd. Foto Leif Dotevall.

Figur 135 och 136. Etappvisa branter samt en hög vägg med skiffrig gnejs vid Ramhulta.

Figur 137 och 138. Blockrik brant (talus) vid Smälteryd och brant med gott om döda träd norr om Årenäs (fälla
för fångst av vedinsekter ses på bilden).
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Lövskogslund
Främst vid Årenäs finns partier med lundvegetation på näringsrikare mark som påverkats av grönsten
på den tidigare inägomarken. Här finns gott om hassel, ask, bok och fortfarande en del alm även om
almsjukan dödat många träd. Andra inslag som ek och björk finns också. Här kan man hitta många
lundväxter som blåsippa, desmeknopp (NT), svart trolldruva, skogsbingel, lundslok och ett hav av
lökdoftande ramslök. Många är signalarter och indikerar en skoglig kontinuitet. Detta kan verka
motsägelsefullt med tanke på att man befinner sig på Årenäs gamla inäga med tidigare slåtterängar
och åkrar. Det är därför troligt att det stått en hel del träd i form av hamlade träd eller dungar i
branter och blockig mark. Enstaka gamla hamlade lindar står kvar än idag.
Fungan är rik, lömsk flugsvamp Amanita phalloides och hasselsopp Leccinum pseudoscabrum växer
rikligt i området, vedsvampar som läderskål Encoelia furfuracea och kantarellmussling Plicaturopsis
crispa hittas på hasselbuskarna. Många ovanliga och sällsynta arter som svartnande kantarell
Cantharellus melanoxero (NT), kruskantarell Craterellus snuosus, orange kantarell Cantharellus friesii,
gyllensopp Auroboletus gentilis (VU), dystersopp Porphyrellus porphyrosporus (NT) och bronssopp
Boletus appendiculatus (NT) förekommer.

Figur 139. Mikael Redhammar berättar om växter vid Årenäs 2012-06-07.

Figur 140. Ett hav av ramslök vid Årenäs tar över på en del platser i lundvegetationen. Foto Jan Kuylenstierna.
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Ekskog
Området är till stor del bevuxet av blandlövskog där de flesta lövträdslag ingår. Eken är ett träd som
på många ställen är vanligt och på flera platser dominerar. Marken varierar från näringsrikare
nedanför branterna till mer mager hedekskog i eller ovanför dessa. I branterna står enstaka grova
ekar som troligen härrör från ett mer öppet landskap. Vid Smälteryd finns även gott om grova
vidkroniga hagmarksekar (Fig. 165). Även öster om Storån mot Sätila finns flera grova hagmarksekar.
De är känsliga för igenväxning vilket gör att de behöver skötsel för att må bra och finnas kvar (Fig.
194).
Här finns många arter som är knutna till ek som ekticka Phellinus robustus (NT), korallticka Grifola
frondosa (NT), ekskinn Aleurodiscus disciformis (NT), dvärgbägarlav (NT), vinkelbandat ordensfly,
smalbandad ekbarkbock Plagionotus arcuatus och ekoxe. Fällmossan Antitrichia curtipendula är en
av de vanligaste signalarterna som man hittar på ek i området. Särskilt värdefulla är ekar som börjar
få ytor av död ved och stamhåligheter, vilket kan ses på några platser. Det förekommer även många
mycket sällsynta mykorrhizabildande svampar med ek som lundtaggsvamp Sarcodon joeides (VU),
kompakt taggsvamp Hydnellum compactum (VU), praktfingersvamp Ramaria subbotrytis (VU),
kremlevaxskivling Hygrophorus russula (NT) och lundvaxskivling Hyrophorus nemoreus (NT).

Figur 141. Ekskog vid Buarås.
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Figur 142 och 143. Krokiga äldre ekar med värdefulla stamhåligheter nedanför branten norr om Ramhultafallet.
Grov ekstubbe nedanför branten nära Smälteryd.

Figur 144 och 145. Grov ek med hålighet (och fönsterfälla för vedinsekter) i ekhagen vid Smälteryd. Lars-Åke
Andersson mäter omkretsen på en jätteek längs leden mellan Buarås och Ramhulta 2015-09-10. Foto Leif
Dotevall.

Figur 146 och 147. Hedekskog med äldre ek uppe i branten vid Smälteryd. Lunglav och ekskinn på ek söder om
Smälteryd.
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Hagmark, ängsrester och hagmarksträd
Större delen av området har varit gamla kulturmarker genom att det antingen bestått av inägor eller
varit utmarksbete. Slåtterängar, åkrar och skogsbete har övergetts vid olika tidpunkter på olika
platser. Under 1800-talet övergick alltmer av slåtterängarna till att bli åkrar och betesmarker. Under
1900-talet har även åkrar övergått till betesvallar medan betet upphört på andra marker som alltmer
vuxit igen.
Förutom de åkrar som fortfarande slås och betas vid Årenäs kan olika rester av kulturlandskapet ses
på andra platser. Stenmurar finns på många ställen även i skogsmarkerna ovanför branterna, som
mellan Buarås och Ramhulta (Fig. 12). Gamla åkermarker finns på många platser i olika
igenväxningsfaser. De som övergavs på 1980-talet, mellan Buarås och Ramhulta, är fortfarande
öppna medan tidigare övergivna åkrar endast ses som mindre gläntor och gräsytor i skogen (Fig.
192). Det förekommer också odlingsrösen, som vid åkrarna mellan Buarås och Ramhulta (Fig. 10).
Mellan Årenäs och Tostekulla finns även ett större stenröse eller stentipp (Fig. 155). Dessa kan vara
ypperliga tillhåll för olika arter av reptiler som hasselsnok.
Det finns också många växter som är minnen från tidigare slåtterängar. Sommarfibblan (NT) som
växer på flera platser runt Tostekulla är en typisk slåttermarksväxt. Andra växter som ängsvädd,
rödklint, stor blåklocka och skogsklöver är ytterligare sådana ängsväxter. Av ängsvaxskivlingar har
tidigare hittats blodvaxskivling Hygrocybe coccinea, vit vaxskivling Hygrocybe virginea och
scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea. Av dessa är blodvaxskivling den enda som hittats sedan
projektet startade, vilket kan bero på den pågående igenväxningen.
Dessutom finns flera arter av fjärilar och bin som är beroende av blomrika marker. Här finns fjärilar
som violettkantad guldvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT) och humlerotfjäril (NT). Bland bina
finns exempelvis vialsandbi, väddsandbi och långhornsbi. Guldsandbiet (NT) som finns i en liten
population är kanske den starkaste historiska kopplingen till det gamla kulturlandskapet bland
insekterna. Dessa är beroende av kreaturstramp så att solbelysta sandiga jordblottor uppstår där de
kan bygga sina bon (Fig. 160-162).
Träden är också minnen från ett gammalt kulturlandskap. Vid Årenäs finns det kvar gamla tidigare
hamlade lindar (Fig. 8). Grova vidkroniga ekar finns på flera platser och vid torplämningar står gamla
lönnar (Fig. 11).
Sydvända skogsbryn med snår (särskilt hallon och björnbär) och igenväxningsmark med täta buskage
är lämpliga miljöer för hasselmusen.
Väster om Storån finns fortfarande fuktiga mader och betesmarker (Fig. 184) som är lämpliga för
fåglar som exempelvis buskskvätta (NT).
Mycket av de öppna markerna ligger utanför naturreservaten. Deras existens förutsätter att någon
kan fortsätta hålla dem öppna. De hotas av brist på betesdjur och därmed igenväxning. Även öppna
gläntor och gamla hagar eller åkrar som ligger inom naturreservaten hotas av igenväxning (eller har
redan helt vuxit igen) vilket ger allt skuggigare förhållanden på grund av avsaknad av skötsel. Många
arter av ängsväxter, insekter och svampar riskerar därför på sikt att försvinna i dessa miljöer. Även
många vedlevande insekter som lever i skogsmiljöer behöver gläntor, skogsbryn, snår och öppna
marker med blommande buskar och örter.
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Figur 148. Utsikt över åkervallar vid Årenäs.

Figur 149 och 150. Åkervädd är värdefull för många insekter. De växer i vägkanten längs en åkerväg vid Årenäs.

Figur 151. Betesmarker vid Buarås.
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Figur 152 och 153. Små igenväxande rester av åkrar och betesmarker vid Årenäs och Kronäng. Det är viktigt
med mosaiker där det finns öppna marker.

Figur 154 och 155. Sydvänd stenmur och stor stentipp vid Årenäs. Solexponerade rösen och murar är värdefulla
för reptiler.

Figur 156 och 157. T.v. ses ängsrest med gott om ängsvädd i södra delen av Årenäs. Här finns guldsandbi (NT)
som enbart lever på ängsvädden. T.h. ses rikligt med sommarfibbla vid Tostekulla, som är en typisk
ängsmarksart.

Figur 158 och 159. Hona av guldsandbi i ängsvädd och deras bohål vid Årenäs.
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Figur 160-162. Boområde för guldsandbi och tandsandbi som uppstått genom tramp från hästar.

Figur 163. Brinkar med igenväxande kulturlandskap vid Sätila.

Figur 164 och 165. Torplämning med gamla hamlade lönnar vid Kronäng. Rekognoseringstur i Änghagen med
grövre hagmarksekar vid Smälteryd 2013-04-25.
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Barrskog
På ovansidan av branterna finns även granskogar varav en del ser ut att vara självföryngrade och
innehålla gamla minst hundraåriga träd. På stammarna växer rikligt med gammelgranlav Lecanactis
abietina. På några platser finns linnea, knärot och spindelblomster. På gran med grov bark har
kläckhål från den ovanligare granbarkgnagaren hittats mellan Smälteryd och Buarås. Även enstaka
grövre tallar finns på en del platser i branterna.

Figur 166 och 167. Granskog med äldre granar mellan Ramhulta och Årenäs samt äldre tallar på ovansidan av
branten vid Smälteryd.

Bäckar och bäckraviner
Fem något större bäckar, inklusive Ramnån som bildar Ramhultafallet, rinner från sluttningarna och
branterna ner mot Lygnern. Dessutom finns flera mindre bäckar. I vattnet lever arter av nattsländor
och bäcksländor. Flera av bäckarna omgärdas av raviner som har höga naturvärden. Luftfuktigheten
är hög och ofta finns gamla träd, gott om död ved och klippbranter i anslutning till bäckarna. Den
nordligaste bäcken rinner genom siltiga jordarter och har bildat en djupare ravin vid Smälteryd.
Mellan Smälteryd och Buarås finns en mycket värdefull och opåverkad bäck som rinner genom en
grandominerad ravin med mycket död ved, men även med andra inslag av träd som ek, klibbal och
rönn. Här har påträffats flera rödlistade arter och signalarter som praktfingersvamp (VU),
kornknutmossa (NT), stubbtrådmossa (NT), skuggmossa, havstulpanlav och glansfläck Arthonia
spadicea samt dvärghäxört. Trots de höga värdena har denna ravin inget särskilt skydd. Vid Buarås
rinner en liten bäck genom en ravin med klippväggar med grönsten och rik mossflora med
fågelfotsmossa (VU), stor bandmossa (NT), kalkpraktmossa Plagiomnium rostratum och grov
fjädermossa. Ramnån rinner ut i Ramhultafallet. På block i bäcken växer strandblocklav (NT) och på
ekar i den fuktiga miljön trivs mussellav. Närmare Tostekulla finns slutligen en bäck, som inte
undersökts närmare.
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Figur 168. Bäckravinen vid Buarås.

Figur 169 och 170. Bäckravinen mellan Smälteryd och Buarås (t.v) samt vid Smälteryd (t.h.).
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Klippstränder
Längs sjöns norra branter finns grunda sandiga vikar, men på många platser dominerar blockrika
stränder och klippor. I strandlinjen på block och klippor växer en mängd specialiserade och
intressanta lavar. Särskilt intressanta kan klippor och block med grönsten vara. Exempel på lavar som
påträffats är brun vårtlav Staurothele fissa och trådlav Ephebe lanata.

Figur 171 och 172. Studier av lavar på
strandklippor mellan Ramhulta och Buarås
2014-09-02.

Sandstrand
Vid Sätila sand finns en lång sandstrand på nästan en kilometer. En stor del av denna används som
badplats. Det finns även partier med säv och vass som skapar variation. Partiet med säv och starr i
västra änden av badplatsen har varit en mycket bra plats för håvning av vattenlevande småkryp som
använts av Sätilaskolan (Fig. 48 och 177). Här finns gott om flicksländor, trollsländor, dykare,
buksimmare, dagsländor och mycket annat. I den östra delen av stranden växer den starkt hotade
borstsäven (EN). Tidigare uppgifter finns även om strandväxterna rödlånke (NT) och fyrling (NT). På
sanden lever flera specialiserade marklevande skalbaggar i grupperna jordlöpare och kortvingar. Den
rödlistade större snabbaggen (NT) har tidigare hittats på stranden. Den i inlandet ovanliga
strandgräset vårtåtel växer på Sätila sand i ett mindre område. På en plats österut strömmar det ut
grundvatten i strandkanten. Här växer den ovanliga trådkällmossan Philonotis caespitosa. Här växer
även gott om lövträd som klibbal. Det finns en hel del värdefull död ved och det solbelysta läget vid
stranden gör att träden är mycket bra miljöer för vedlevande skalbaggar (Fig. 178).
För drygt hundra år sedan bestod området av ett brett öppet sandigt fält med flygsand och små
sanddyner. Därefter planterades tall och idag växer här gott om grov tall med ålder på över hundra år
(Fig. 174). I barken ses gott om spår efter vedinsekter som barkstekel. På några tallar har även
gnagspår från den i Västsverige mycket sällsynta och rödlistade reliktbocken (NT) hittats. Även
lavfloran på de gamla tallarna är artrik och de äldsta tallarna med döda grenar är särskilt värdefulla.
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Enstaka sälg förekommer som är mycket viktiga under vårblomningen för fjärilar, humlor och vildbin
(Fig. 175). Vid stranden har bin som videsandbi och storblodbi hittats. I död sälg förekommer gott om
vedgnag som härrör från allmän träfjäril eller myskbock.
Längs sjöstranden flyger gott om jagande fladdermöss som nordisk fladdermus och dvärgfladdermus.
Det är viktigt att skötseln av området även anpassas till den skyddsvärda flora och fauna som finns i
området.

Figur 173. Den östra delen av Sätila sand där den hotade borstsäven växer.

Figur 174. Små relikta sanddyner, i den västra delen av Sätila sand, som kommit till innan tallarna planterades
för hundra år sedan.
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Figur 175 och 176. Klibbal och en del sälg längs ett lövträdsbevuxet parti av Sätila sand. Sälg är mycket viktig
för vårtidiga insekter som humlor, bin och fjärilar.

Figur 177 och 178. Sävbevuxet parti av stranden som är viktigt för fiskyngel och många vattenlevande småkryp.
Fuktigt parti med utströmning av grundvatten där det växer klibbal. Den döda veden är värdefull för en mängd
vedlevande skalbaggar.

Storån med svämplan och delta
Storån rinner lugnflytande och meandrande innan den mynnar i Lygnern. Strax uppströms
projektområdet finns flera vattenfyllda avsnörda meanderbågar. Strax innan mynningen finns
Lillesjön som är en lagunsjö (Fig. 181). Det finns även blöta sänkor som är rester av gamla åfåror (Fig.
180). Vid höga flöden översvämmas omgivande flacka marker och ingår i åns svämplan. Tidigare har
dessa områden varit slåttermader men består nu av alsumpskog (Fig. 182) och fuktig betesmark (Fig.
184). Utanför mynningen har det under årtusendena uppstått ett delta av en ovanligare typ som
kallas Gilbertdelta med en brant framkant (Fig. 183).
Genom ån vandrar exempelvis lax, öring och ål (CR) samt möjligen även havsnejonöga (NT). I
stränder med rik våtmarksvegetation finns även en mängd vattenlevande småkryp som
trollsländelarver, dagsländelarver, dykare och buksimmare. Lillesjön har använts av Sätilaskolan för
att håva vattenlevande smådjur. Miljöerna är lämpliga för amfibier. På stränderna längs ån växer
springkorn. På fuktiga betesmarker vid Smälteryd hörs buskskvätta (NT) och enkelbeckasin. Miljön är
lämplig för tofsvipa och kornknarr (NT). I alsumpskogen förekommer mindre hackspett (NT), entita
och stjärtmes. Näktergal har hörts vissa år. Den höga luftfuktigheten från sjön, våtmarkerna och ån
gör att örlaven troligen har länets största population på trädstammarna i alsumpskogen. På deltat
växer vassar vilket ger miljöer för fåglar som skäggdopping, sävsparv (VU) och rörsångare.
Våtmarksområdena blir lekmiljöer för fisk och i vassarna kan småfisk växa upp.
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Figur 179 och 180. Storån och vattenfylld sänka intill ån nära utloppet.

Figur 181. Lillesjön som är en lagunsjö i anslutning till Storån.

Figur 182. Alsumpskog nära utloppet. Delar av skogen översvämmas troligen regelbundet. 2015-04-22.

Figur 183. Deltat vid Storåns utlopp i Lygnern.
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Figur 184. Fuktiga betesmarker och mader vid Smälteryd.

Figur 185. Ljuskrävande rödlistade växter (bergjohannesört, trollsmultron och västkustros) i branterna samt
rödlistade strandväxter vid Sätila sand. På åtminstone två lokaler är trollsmultron utgångna (markerade med
parentes), troligen på grund av igenväxningen. © Lantmäteriet.
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Figur 186. Rapporterade skogliga signalarter av kärlväxter, mossor och lavar samt rödlistade svampar.
Signalarterna används av Skogsstyrelsen för att peka ut skogar med höga naturvärden och längre historisk
kontinuitet där det troligen förekommer flera rödlistade arter. © Lantmäteriet.
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Figur 187. Värdefulla öppnare kulturmarker samt naturvårdsarter som är beroende av dessa marker. De bin
som här används som signalarter är guldsandbi, väddsandbi, vialsandbi och långhornsbi. Vaxingar (Hygrocybe)
är ängssvampar som växer i ogödslade ängs- och betesmarker. © Lantmäteriet.
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Prioriterade arter och miljöer
För att prioritera rätt åtgärder är det värdefullt att peka ut särskilt prioriterade arter. Vi har därför
försökt välja ut arter som kan fungera som sådana från olika organismgrupper. Nya arter kan komma
till efterhand som kunskapen ökar.

Ansvarskategori för arter
Kategori 1-2 utgör ”Särskilt prioriterade arter”
1. Rödlistad art eller art upptagen i EU:s fågel eller Art- och habitatdirektiv. Den globala eller
Europeiska populationen har sin huvudutbredning inom regionen och en viktig delpopulation finns
inom området.
2. Rödlistad art eller art upptagen i EU:s fågel eller Art- och habitatdirektiv. Den svenska
populationen har sin huvudutbredning inom regionen och en viktig delpopulation finns inom
området.
3. Övriga rödlistade arter eller arter upptagna i EU:s fågel eller Art- och habitatdirektiv med viktiga
delpopulationer inom området. Ökad prioritering från rödlistningskategorierna NT, VU, EN, CR till RE
där RE har högst prioritet. Arter som ingår i nationella åtgärdsprogram ges också ökad prioritet.
Utöver detta gäller det skydd av arter som är upptagna i Artskyddsförordningen.

Använda definitioner för ansvars- och prioriterade miljöer
Ansvarsmiljö (A). Biotoptypen är typisk för projektområdet men sällsynt i andra delar av Sverige.
Ansvarsmiljöerna har högsta prioritet i naturvårdsarbetet.
Prioriterad miljö (P). Klassen under ansvarsmiljöer. I dess biotoper finns en viktig del av
projektområdets biologiska mångfald. De prioriterade miljöerna har mycket hög (P1) eller hög (P2)
prioritet.

Kvittensarter och symbolarter
Kvittensarter är sådana arter vars populationer kan visa om utveckling och skötsel av ett område får
avsedd effekt. Om en kvittensart ökar ska man kunna anta att många andra arter som är beroende av
naturtypen också gynnas. Symbolarter är arter som helst är lätta att känna igen och helst även vackra
och intresseväckande. De är beroende av den naturtyp som man vill skydda.
Tabell 2. Förslag till ansvars- och prioriterade miljöer.
NATURTYP

Priotitet

Bergbranter med grönsten och blockrika sluttningar med varierande solexponering.

A

Ekskogar och lund med gläntor och varierande slutenhet.

A

Sandstrand

A

Meandrande å, svämplan med mader och sumpskog samt delta

A

Bäckraviner

A

Blomrika öppna marker och djurtrampade solbelysta marker.

P1

Hagmarksekar

P1

Gamla tallar

P1

Gammal granskog

P2
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Kvittensart

ÅGP

A

K

VU

ÅGP

A

K

Kompakt taggsvamp Hydnellum compactum

Ädellövskog bok o ek

VU

Praktfingersvamp Ramaria subbotrytis

Ädellövskog bok, ek o hassel

VU

A

Dystersopp Porphyrellus porphyrosporus

Bokskog

NT

A

Gyllensopp Aureoboletus gentilis

Ädellövskog gläntor ek

Kremlevaxskivling Hygophorus russula
Lundvaxskivling Hygrophorus nemoreus
Mörknande vaxskivling Hygrophorus discoxanthus

Bokskog

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea
Korallticka Grifola frondosa

Naturtyp

Symbolart

Ansvars-/Prioriterad art

VU

Barrskog

EU

Ädellövskog ek o hassel

Bitter taggsvamp Sarcodon fennicus

Rödlistning

Lundtaggsvamp Sarcodon joeides

Art

ÅGP

Tabell 3. Förslag till ansvarsarter, kvittensarter och symbolarter.

SVAMPAR

K
K

S

VU

K

S

Ädellövskog ek o hassel

NT

K

Ädellövskog ev bok o hassel

NT

K

Ängs-/betesmark

NT

K

Ekar

NT

S
S

LAVAR
Örtlav Lobaria virens

Bergbranter

EN

A

K

Gråblå skinnlav Leptogium cyanescens

Bergbranter

VU

A

K

Västlig njurlav Nephroma laevigatum

Bergbranter

VU

A

K

Örlav Hypotrachyna revoluta

Alsumpskog

-

Dvärgbägarlav Cladonia parasitica

Ekskog

NT

Rosettgelélav Collema fragrans

Lövskog, hagmark

EN

Fågelfotsmossa Pterogonium gracile

Bergbranter

VU

Kornknutmossa Odontoschisma denudatum

Granskog

NT

Västkustros

Solbelyst bergbrant

EN

A

K

Bergjohannesört

Solbelyst bergbrant

NT

P

K

Trollsmultron

Solbelyst bergbrant

VU

P

Hällebräken

Bergbranter

Borstsäv

Strand

EN

A

Mellanhäxört

Lövskog

K

Stor häxört

Lövskog

K

Kungsmynta

Solbelyst bergbrant, äng

K

Sommarfibbla

Ängsmark

P

K

Ängsvädd

Ängsmark

P

K

Rödklint

Ängsmark

P

K
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Reliktbock Nothorhina muricata
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Större snabbagge Cordicollis sellatus
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Guldsandbi Andrena marginata

Ängs-/betesmark

NT

Vialsandbi Andrena lathyri
Långhornsbi Eucera longicornis
Väddsandbi Andrena hattorfiana

Ängs-/betesmark

Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe

Ängs-/betesmark

NT

K

Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae

Ängs-/betesmark

NT

K

S

Öppen mark, block

VU

K

S

Mindre hackspett

Lövskog

NT

Skogsduva

Lövskog

Buskskvätta

Betesmark

K
P

K

P

K

A

K

Ängs-/betesmark

P

K

Ängs-/betesmark

P

K

P

K
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S

REPTILER
Hasselsnok

EU

P

EU

P

FÅGLAR

NT

DÄGGDJUR
Hasselmus

Bryn, buskrik mark

S

Artfakta för vissa arter
Lundtaggsvamp Sarcodon joeides (Sårbar VU,
Nationellt åtgärdsprogram)
Detta är en ytterst sällsynt art, i Sverige endast funnen
på enstaka lokaler i Västergötland, Skåne och Blekinge. I
hela Sverige finns sex rapporterade lokaler i Artportalen
och den är funnen i Årenäs och Ramhulta. Arten bildar
mykorrhiza med ek. Den har ett fastställt nationellt
åtgärdsprogram. Även bitter taggsvamp Sarcodon
fennicus VU, som påträffats vid Ramhulta, ingår i
åtgärdsprogrammet

Figur 188. Lundtaggsvamp.

Samtliga växtplatser bör omfattas av formella områdesskydd och eventuella skötselplaner i naturreservat bör
anpassas till svampens behov. Viktigt att marken inte får ett slutet växttäcke.
Negativ effekt: Igenväxning (viss), avverkning

Kompakt taggsvamp Hydnellum compactum (Sårbar VU)
Kompakt taggsvamp är sällsynt funnen i sydvästra Sverige i landskapen Skåne, Blekinge, Bohuslän, Dalsland och
Västergötland.
Arten är känd från mycket få lokaler varför dess långsiktiga överlevnad i landet inte kan anses säkrad. Den
hotas främst av att lövskog omvandlas till barrskog och av förändringar i marken som en följd av surt nedfall.
Negativ effekt: Avverkning
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Praktfingersvamp Ramaria subbotrytis (Sårbar VU)
Praktfingersvamp är mycket sällsynt i Norden. I Sverige är den endast funnen på ett fåtal lokaler i sydligaste
delen. Arten är knuten till ädellövskog. Främsta hotet utgörs av avverkning eller exploatering av växtplatserna.
På sikt kan även upphörande skogsbete, liksom kvävenedfall genom luftföroreningar vara negativa. Växtplatsen
ligger utanför reservatet och behöver få ett skydd. Ek behöver gynnas på granens bekostnad vilket också ger
ökat ljusinsläpp.
Negativ effekt: Igenväxning, avverkning

Aureoboletus gentilis – gyllensopp (Sårbar VU)
Gyllensopp förekommer främst i norra Götaland och södra Svealand ungefär upp till ekens nordgräns. Den är
funnen i flera landskap men tycks vara sällsynt, även om den kan vara något förbisedd. Avverkning av ek,
nedläggning av bete med åtföljande igenväxning samt plantering av gran i hagmark är negativt för arten. På
längre sikt kan försurning av marken missgynna arten.
Negativ effekt: Igenväxning, avverkning

Dystersopp Porphyrellus porphyrosporus (Nära hotad NT)
En art med sydvästlig utbredning i Sverige och de kända lokalerna är framför allt koncentrerade till Skåne och
Västergötland. Slutavverkning och ändrad markanvändning i framförallt bokskog innebär ett hot. Två lokaler
finns i området.
Negativ effekt: Avverkning

Skogsvaxskivlingarna, släktet Hygrophorus tycks ha minskat drastiskt de senaste årtiondena (Larsson m fl
2011). Av de arter som finns vid Lygnerns norra branter och vars vällevnad bör uppmärksammas är bland andra
nedanstående två arter.

Kremlevaxskivling Hygrophorus russula (Nära hotad NT)
Kremlevaxskivling finns i södra Sverige upp till Vänern och norra Uppland. De flesta fynden är från trakten kring
Göteborg och Göta älvdalen samt stockholmsområdet. Arten är överallt sällsynt. Den bildar mykorrhiza med ek.
Avverkning av skogen på artens växtplatser är det främsta hotet. Ett annat är att lokalerna riskerar att
överföras till barrskog vilket slår ut arten helt. Försurning av marken som en följd av luftföroreningar kan på sikt
vara ett hot.
Negativ effekt: Igenväxning, avverkning

Lundvaxskivling Hygrophorus nemoreus (Nära hotad NT)
En lövskogsart som förekommer i södra och mellersta Sverige upp till ekens naturliga nordgräns. I allmänhet är
den ganska sällsynt. Växtplatser för denna art försvinner succesivt på grund av strukturförändringarna inom
jord- och skogsbruk, till exempel genom att bete upphör eller att lövskog avverkas och ersätts med gran.
Negativ effekt: Igenväxning, avverkning

Örtlav Lobaria virens (Starkt hotad EN)
Örtlav tillhör en grupp av sällsynta suboceaniska lavar som finns i nederbördsrika och tempererade områden.
Lavens svenska huvudutbredning finns i Bohuslän, Dalsland och Västergötland i sydvästra Sverige. Det finns ett
80-tal aktuella fynd. Örtlav är mycket fuktighetsberoende och är därför mycket känslig för ingrepp som
påverkar luftfuktigheten på lokalen. Den påträffas främst på ek, lind, ask och alm i bergbranter men kan också
växa direkt på grönstensklippor eller över mossa på lodytor och block.
Negativ effekt: Avverkning
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Gråblå skinnlav Leptogium cyanescens (Starkt hotad EN)
Laven förekommer idag på ett 85-tal lokaler i hela landet. Den har en suboceanisk utbredning och de flesta
lokalerna finns i de sydvästra landskapen Halland, Bohuslän och Västergötland samt Värmland. Gråblå skinnlav
är en starkt fuktighetskrävande art. Den är främst knuten till skuggiga klippor med sippervatten samt stenar,
rötter och stambaser av lövträd (främst asp) intill klippbranter eller vid stränder av sjöar och vattendrag.
Avverkning eller utglesning av träd- och buskskikten vid förekomster på klippor utgör också ett hot då detta
medför en förändring av lokalklimatet.
Negativ effekt: Avverkning

Västlig njurlav Nephroma laevigatum (Sårbar VU)
Västlig njurlav har, som namnet antyder, en västlig utbredning och räknas till de suboceaniska lavarna. Flertalet
av dess förekomster ligger i Halland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Västlig njurlav växer på bark,
mossiga trädstammar eller klippor i områden med hög luftfuktighet. Arten förekommer huvudsakligen på
lövträd, främst asp men ofta också på ask, sälg, rönn, ek och lönn samt även på rikare klippor.
Negativ effekt: Igenväxning, avverkning

Fågelfotsmossa Pterogonium gracile (Sårbar VU, Nationellt åtgärdsprogram)
De aktuella lokalerna är koncentrerade till en begränsad del av sydvästra Sverige och finns i Halland, Bohuslän,
Västergötland, Dalsland och Värmland. På de flesta lokalerna är förekomsterna små och med försvagad
kondition. Mossan växer på bergväggar av silikatbergarter i sydbranter, något skuggade av lövträd. Vanligaste
biotopen utgörs av sydvända bergbranter intill sjöar och andra klimatiskt gynnsamma lägen. Luftföroreningar
och försurning har angivits som huvudsaklig förklaring till varför 80 procent av äldre förekomster försvunnit i
Sverige. Nationellt åtgärdsprogram är under framtagande.
Negativ effekt: Försurning, avverkning

Västkustros Rosa inodora (Starkt hotad EN)
Västkustros har i Sverige endast påträffats inom några små områden på västkusten. Västkustros förekommer i
beteshagar, igenväxande gräsmarker, busksnår, samt i undantagsfall bergbranter, ofta i gynnade lägen. Arten
hotas främst av att dess växtplatser på sikt växer igen till skog.
Negativ effekt: Igenväxning

Borstsäv Isolepis setacea (Starkt hotad EN)
Borstsäv är i Sverige en starkt sydvästlig art som är känd från spridda lokaler i Skåne, Blekinge, Småland,
Halland, Bohuslän och Västergötland. Den växer på öppen, fuktig, sandig mark, gärna i närheten av havet.
Arten är mycket konkurrenssvag och försvinner så snart lokalerna växer igen med högre och kraftigare
vegetation. Upphörd hävd, konstgödsling och ogräsbekämpning utgör allvarliga hot mot arten liksom alla
åtgärder som ändrar de hydrologiska förhållandena på lokalerna.
Negativ effekt: Igenväxning, ökad näringsbelastning, dikning/torrläggning

Ekoxe Lucanus cervus (EU:s art- och habitatdirektiv)
Sveriges utbredning finns främst i de sydöstra delarna. I Västsverige är arten mycket sällsynt. Ekoxen föredrar
stora områden med gammal ekskog eller ekhagmarker eftersom de vuxna djuren lever av eksav. Arten är
värmeälskande och förekommer ofta i sydsluttningar, helst glesa och soliga sådana. Larven ligger i jorden och
gnager på̊ både döda rotdelar och på̊ levande ved. Ekoxen är fridlyst och arten omfattas av EU:s habitatdirektiv,
vilket innebär att arten ska skyddas inom nätverket Natura 2000. Ekoxen missgynnas av igenväxning och
beskuggning och att ekbestånd trängs undan av mer konkurrenskraftiga trädslag.
Negativ effekt: Igenväxning
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Halvknäpparen Xylophilus corticalis (Nära hotad NT)
Larvutvecklingen sker i ganska lös, vitrötad, mycelrik ved av olika löv- och barrträd, främst grova stammar av
både stående och liggande träd. Ofta rör det sig om barkfallna stammar som varit döda 5 till 10 år. Arten
påträffas främst i områden med gamla, naturskogsartade bestånd, där det finns gott om gamla döda träd. Den
är nästan uteslutande funnen inom områden där det finns många andra rödlistade vedlevande insekter.
Negativ effekt: Avverkning

Guldsandbi Andrena marginata (Nära hotad NT, Nationellt åtgärdsprogram)
Guldsandbi finns i ängsmark och öppna ytor med rikligt av vädd, särskilt ängsvädd, där honorna samlar pollen
till larvfödan. Bon grävs ut i marken i solbelysta sandiga jordblottor som uppstått genom slitage, oftast från
djurtramp. Områden med stora mängder ängsvädd behöver ligga nära lämpliga bomiljöer. I Sverige är arten vitt
utbredd i Götaland och Svealand inkl. Öland och Gotland, men förekommer mycket lokalt. Största hotet är
igenväxning av ängsmarker och sandblottor. Eftersom ängsvädd blommar i augusti då biet är aktivt är risken för
att blommorna försvinner genom slåtter eller bete stor.
Negativ effekt: Igenväxning, ökad näringsbelastning, tidig slåtter/bete

Reliktbock Nothorhina muricata (Nära hotad NT)
Larvutvecklingen sker inne i den tjocka skorpbarken på mycket gamla, levande och solexponerade tallar. Arten
har en östlig utbredning i landet och den är mycket sällsynt i Västergötland och Halland. Det stora hotet mot
reliktbocken idag består i att vissa av de träd där den förekommer avverkas. Likaså skuggas ofta stammen på de
gamla tallarna av kringväxande träd- och buskvegetation, vilket gör att pågående angrepp genast upphör.
Negativ effekt: Igenväxning, avverkning

Större snabbagge Anthicus sellatus (Nära hotad NT)
Arten lever av växtrester på öppna, sandiga och ofta vegetationslösa stränder vid såväl floder och sjöar som vid
havet. Den tillbringar dagarna nedgrävda i sanden under växtresterna. Hoten är exploatering av sandstränder
bland annat sönderkörning av marken med cyklar samt intensivt badliv.
Negativ effekt: Igenväxning, vattenreglering

Hasselsnok Coronella austriaca (Sårbar VU, EU:s art- och habitatdirektiv)
Hasselsnoken är en värmekrävande art med förhållandevis bred biotoppreferens. Biotoperna karaktäriseras av
tät markvegetation och arten påträffas ofta på blockrik eller sandig mark i solexponerat läge. Exempel på
biotoper är lövskogsbryn, ljung och hagmarker samt hällar med gles tallskog. Hasselsnoken är hotad av
biotopförändringar till följd av ändrad markanvändning, framförallt genom igenväxning och igenplantering av
öppna och halvöppna gräs- och hedbiotoper. Arten är fridlyst och omfattas av EU:s habitatdirektiv, vilket
innebär att arten ska skyddas inom nätverket Natura 2000. Den har ett särskilt starkt skydd som innebär att de
miljöer där den finns inte får förstöras.
Negativ effekt: Igenväxning, igenplantering

Hasselmus Muscardinus avellanarius (EU:s art- och habitatdirektiv)
Hasselmusen är beroende av buskar och sly för skydd och näring och om undervegetationen röjs försämras
kraftigt dess överlevnadsmöjligheter. Arten är fridlyst och omfattas av EU:s habitatdirektiv, vilket innebär att
arten ska skyddas inom nätverket Natura 2000. Den har ett särskilt starkt skydd som innebär att de miljöer där
den finns inte får förstöras.
Negativ effekt: Igenväxning och beskuggning, röjning av buskar
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Området i ett landskapssammanhang
Värdefulla naturområden behöver finnas i nätverk, så att arter kan sprida sig i landskapet. Därför
behöver områden bindas samman. Gamla träd, levande och döda, behöver sparas och vårdas,
gammal skog få stå kvar, blomrika hagmarker och vägkanter skötas, våtmarker skapas och
vattenmiljöer skyddas mot föroreningar.
Runt Lygnerns norra branter finns många värdefulla miljöer som tillsammans ingår i en värdefull
helhet inom Rolfsåns avrinningsområde. Exempelvis:





Områden runt Lygnern, Sundsjön och Stensjön med stränder, bergbranter, hagmarksekar och
bokskogar.
Fjärås bräcka med ljunghed och sandiga marker.
Storåns, Söråns och Nolåns dalgångar med vattendrag, brinkar, hagmarker, hagmarksekar
och lövskog.
Rolfsån och Kungsbackafjorden.

Området ingår i en viktig vandringsväg för exempelvis lax som numera kan simma från havet ända
upp till Olsfors för att leka. Ett stort höststräck av fåglar sker genom Storåns dalgång, längs Lygnerns
norra branter och vidare mot kusten. Historiskt har Lygnern och Storåns dalgång varit viktig även för
människors transporter med båt, häst och till fots.
Lygnern och Rolfsåns avrinningsområde skulle mycket väl kunna lämpa sig som ett Biosfärsområde
för hållbar utveckling enligt UNESCO.

Hot mot mångfalden
Många arter är i dag hotade och 4273 arter i Sverige är upptagna på den nationella rödlistan. Även
vanliga fåglar som stare, hussvala och spillkråka har minskat starkt och finns nu med på listan.
Orsakerna till minskningen är många. Här är några:









Igenväxning av öppna landskap - blomrika ängar och hagar växer igen, färre betande nötdjur i hagmarker, ljusöppna skogar tätnar, jordblottor där bin kan bygga försvinner.
Monokulturer - täta granskogar dominerar, stora åkerarealer med samma gröda.
Klimatförändringar - varmare klimat gör att nordliga arter trängs undan.
Exploateringar - värdefulla tätortsnära områden bebyggs ofta med vägar eller byggnader,
gamla träd avverkas, död ved städas bort, sandmarker asfalteras.
Miljögifter - reproduktionen hos arter försämras.
Luftföroreningar – leder till att lavar dör, övergödning och försurning.
Övergödning - konkurrensstarka växter tar över, blomrikedomen minskar.
Tidig klippning av blomrika marker - blomresursen minskar, mindre mat för bin, fjärilar och i
sin tur fåglar.

När det gäller det undersökta området vid Lygnern bedöms de största hoten vara igenväxning av
såväl öppna blomrika marker (främst mellan reservaten) som av gamla åkrar. Andra hot är förtätning
av skogen, uppväxt av gran och alltför kraftig beskuggning (främst inom reservaten).
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Detta missgynnar många arter av svampar, kärlväxter, bin, fjärilar och vissa vedskalbaggar. Snäckor
är den grupp som mest gynnas av kontinuitet i beskuggning och orörd skog. Även många lavar och
mossor behöver skyddande träd för att behålla en hög luftfuktighet så att de inte torkar ut. Alltför
hög beskuggning kan dock hota även dessa lavar och mossor.
På vissa platser sker en kraftig igenväxning av gran även inom naturreservaten. Igenväxning och
övergödning av öppna marker beror främst på brist på lämpliga betesdjur som häst eller nötdjur.
Detta leder också till att sandiga jordblottor som är nödvändiga för vildbin växer igen.
I bäckravinen mellan Smälteryd och Buarås är ett hot bristen på lövträd som ek och att granen har
tagit över alltför mycket. Praktfingersvampen (VU) som växer här lever tillsammans med ek och
därför behöver ekar och andra lövträd gynnas i området.
Vid Sätila sand kan det finnas andra typer av hot. Eftersom naturvärden ofta är kopplade till vissa av
de gamla tallarna, träd med död ved och alsumpskogen finns det risk att dessa försvinner vid
röjningar eller avverkningar i området. Även här är det dock en fördel att grova tallar är
solexponerade och att de inte växer igen för att den sällsynta reliktbocken ska trivas. Man bör därför
ha en dialog kring hur man kan göra för att bevara värdefulla träd i den skötsel som sker i området.

Figur 189 och 190. Kraftig pågående igenväxning av gran i reservaten i Buarås och Ramhulta.

Figur 191 och 192. Igenväxande öppna ytor vid Buarås och Årenäs. Vissa ytor är redan helt igenvuxna och kan
inte längre ses.
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Figur 193 och 194. Värdefulla tallar kan hotas av avverkning vid Sätila sand och värdefulla vidkroniga ekar
hotas av igenväxning vid Ramhulta.

Figur 195. Nyligen avverkade granar norr om reservatet vid Buarås. Här kan lövträd gynnas om de får växa upp
och ny gran hålls undan.
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Skötselförslag
Håll undan igenväxning av gran
I vissa delar finns det ett stort behov av att röja ung gran som är på väg att växa upp i lövskogen. Det
gäller särskilt i delar av reservatet vid Buarås men även på andra platser som i Ramhultareservatet.
Behåll öppna ytor
I reservaten finns små åkrar och glesare skog som vuxit upp på tidigare inägor och öppna marker.
Mosaiker och ljusinsläpp behövs för många arter av skyddsvärda svampar, lavar, kärlväxter och
insekter. På dessa marker, med prioritet för Årenäs, behöver röjning av sly göras på vissa ytor. Även
ett visst skogsbete kan behövas på några platser som vid Årenäs. Flera arter som lundtaggsvamp
behöver störning i marken som uppstår vid bete. Områdena vid Årenäs har varit betade tidigare
vilket kan ha bidragit till att flera arter tidigare gynnats men som nu kan vara på reträtt.
Ökat ljusinsläpp på utvalda platser
Vissa ytor har under de senaste tio åren vuxit igen helt vilket hotar en rad sällsynta svampar. Även
dessa igenvuxna delar behöver försiktigt öppnas. Detta är även viktigt på platser i bergbranter där
västkustros, trollsmultron och bergjohannesört är trängda och riskerar att försvinna.
Slåtter och bete
Flera värdefulla ytor med ängsväxter, rödlistade fjärilar och bin finns i anslutning till reservaten.
Dessa ytor skulle behöva skötas för att inte försvinna utan helst bli större. I dagsläget är risken att
kvarvarande ytor växer igen och blommande ängsväxter försvinner vilket gör att rödlistade arter kan
försvinna samtidigt som förutsättningarna för insektsarter som lever i reservaten också försämras.
Här behövs en samverkan med intresserade markägare i området. Det brukar finnas gemensamma
intressen av att hålla öppet kulturlandskapen med ängsblommor, fjärilar, vildbin och fåglar. Det som
behövs är att hitta lösningar som är långsiktigt hållbara och praktiskt möjliga.
För att behålla och utveckla naturvärden behöver det ske bete på öppna ytor för att hålla öppet och
så att markblottor uppstår genom tramp. Häst är särskilt lämpligt eftersom de helst betar äldre gräs
och sparar örter. Får bör absolut undvikas eftersom de tvärt om ratar äldre gräs och först betar de
blommande örter som man vill spara. Slitage så att markblottor skapas fungerar också sämre med får
medan det fungerar mycket bra med hästar eller nötdjur.
Vissa ytor är lämpligare att istället slå så att blommor som sommarfibbla, blåklockor och ängsvädd
verkligen hinner blomma. Det är alltid viktigt att det slagna gräset samlas ihop för att hindra att
örterna kvävs och näring tillförs marken. Som restaureringsåtgärd för att få undan gammal gräsförna
och öka blomningen av örter kan man med fördel genomföra naturvårdsbränning före den 15 april.
Sly kan också behöva röjas på vissa platser.
Eventuellt skydd
Mellan Smälteryd och Ramhulta naturreservat ligger en bäckravin med mycket höga naturvärden där
det bl a växer praktfingersvamp (VU). Denna ravin är utpekad som naturvärdesobjekt av
Skogsstyrelsen men skull behöva någon form av skydd. Andelen ek och annat löv behöver öka i
anslutning till ravinen.
Vid Årenäs ligger ett mindre område med gammal granskog i anslutning till reservatet utanför
gränsen som skulle vara värdefullt att få med i reservatet.
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Reviderade skötselplaner
Eftersom flera rödlistade arter samt ÅGP-arter i området hotas av igenväxning behöver
skötselplanerna till naturreservaten ses över och vid behov revideras. Delområden pekas ut som
behöver särskild skötsel t ex genom röjning och/eller bete.
Dialog och samverkan
För att genomföra åtgärder krävs dialog och samverkan med markägare, föreningar,
Västkuststiftelsen, kommunen och länsstyrelsen för att hitta långsiktigt hållbara lösningar med
åtgärder och skötsel.

Tankar om fortsättningen
Vid utvärderingsmötet i februari 2016 satte arbetsgruppen även av tid för att fundera på hur man såg
på fortsättningen av arbetet. Tankarna handlade främst om nedanstående delar.
Kunskapsspridning: Vi behöver sprida kunskapen, exempelvis genom studiecirklar och via båten Isa.
Media behöver bjudas in när projektet redovisas. Viktigt att dokumentera och sätta på pränt.
Vetenskapliga artiklar behöver skrivas. Öppet hus-dagen vore kanske något att försöka göra till ett
årligt evenemang?
Leden: Få många att gå leden. Foldrarna kan läggas vid skyltar, Båthuset, bibliotek och turistbyrån.
Skapa paket med leden, Isa, mat, övernattning. Leden kan läggas in i mobilappar som ViewRanger
eller Trails.
Barnen: Barnens nyfikenhet är något att spinna vidare på, exempelvis behövs en naturskola.
Fortsatt inventering: Fortsätta på samma tema, både här och i andra områden. Det finns mycket mer
att upptäcka av svampar, lavar, insekter och snäckor. Fler exkursioner behövs. Området är stort och
fortfarande finns ”vita fläckar”, särskilt granskogen. Många svamparter kommer inte upp varje år
(har varit dåliga svampår). Träffas en gång per år i området för att titta på svamp. Vårsvamparna
saknas. Fortsätta dokumentera. Det är viktigt att notera att för inventeringar inom naturreservaten
som kräver insamling behövs förnyade tillstånd från länsstyrelsen. I Naturskyddsföreningens program
kommer det att finnas utflykter i olika naturreservat i kommunen med liknande tema.
Åtgärder och skötsel: Viktigt att rätta till det som inte fungerar med skötseln. Behov av att revidera
skötselplanerna? Möten och dialog med markägare för områden utanför reservaten och med
länsstyrelse samt Västkuststiftelsen när det gäller reservaten. För skötsel t ex slåtter kanske man kan
gå samman och hjälpas åt? Finns ersättningar? Betesdjur är viktiga som hästarna vid Årenäs och
highland cattle vid Buarås. Prioritera de viktigaste områdena för skötsel och prova hur det går.
Speciella insatser för att rädda vissa arter som exempelvis örtlav och västkustros.
Samordning: Någon behöver hålla i fortsatt samordning och samverkan mellan föreningarna.
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Ordförklaring
Signalart = arter som indikerar skogar med höga naturvärden där det troligen finns ett flertal
rödlistade arter.
Rödlistad art = art som har försvunnit eller riskerar försvinna från ett område (Sverige). Arterna
grupperas i sammanlagt sex kategorier.
Hotad art = rödlistade arter inom kategorierna CR, EN eller VU.
Naturvårdsart = samlingsnamn på rödlistade arter, signalarter och indikatorarter samt arter
upptagna i fågeldirektivet eller habitatdirektivet.
Symbolart = en art med ett starkt symbolvärde. Lätta att känna igen, gärna vackra och intressant
ekologi samt med koppling till de miljöer som man vill skydda.
Kvittensart = artens populationsstorlek visar på om skötseln/utvecklingen av en miljö och tillståndet i
miljön är gynnsam.
Paraplyart = en art med särskilt höga krav på sin miljö. Om arten har en livskraftig population i
området kan även alla andra skyddsvärda arter inom denna miljö klara sig.
Ansvarsart = det finns ett särskilt ansvar för arten i området eftersom en viktig del av populationen
finns i området (i nationellt eller kanske t o m europeiskt/globalt perspektiv).
Prioriterad art = arten behöver inte vara ansvarsart men ett geografiskt område har ett delansvar för
att bevara den. En stor del av den regionala/kommunala populationen finns här samt rödlistning,
åtgärdsprogram, EU-direktiv mm.
Nyckelart = en art som har stor betydelse för andra arters överlevnad.
Ansvarsmiljö = det finns ett särskilt ansvar för miljön eftersom en viktig del av denna typ av miljö
finns inom området (i nationellt eller kanske t o m europeiskt/globalt perspektiv).
Prioriterad miljö = miljön är viktig för den biologiska mångfalden och för prioriterade arter i området.

Rödlistekategorier
EX Utdöd (Extinct) när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen dött.
RE Försvunnen (Regionally Extinct) när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är
kapabel till reproduktion inom landet har dött eller försvunnit.
CR Akut hotad (Critically Endangered) när den löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom
en mycket nära framtid.
EN Starkt hotad (Endangered) om den inte uppfyller något av kriterierna för Akut hotad men ändå
löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd.
VU Sårbar (Vulnerable) om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad eller Starkt
hotad, men löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt perspektiv.
NT Missgynnad (Near Threatened) om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad,
Starkt hotad eller Sårbar men är nära att uppfylla kriterierna för Sårbar.
DD Kunskapsbrist (Data Deficient) arter om vars utbredning och/eller populationsstatus man inte har
tillräckliga kunskaper om.
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