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Syfte och bakgrund 

Trässhults kanal och miljöerna runt Trässhults kanal är ett naturom-

råde med höga naturvärden. Det har därför ingått i ett av de områden 

som Länsstyrelsen i Kronobergs Län prioriterat att inventera för att se 

hur naturvärdena på lång sikt ska kunna bevaras och utvecklas vidare. 

En första inventering gjordes 2007 och 2008 av ett antal intressanta om-

råden i Kronobergs län längs Helge å och vid Åsnens båda utlopp. 2009 

gjordes ytterligare inventeringar vid de båda intressanta utloppen från 

Åsnen, däribland Trässhults kanal.  

Uppdraget vid denna inventering var, förutom att dokumentera natur-

värden, också att ta fram förslag till åtgärder och skötsel för att kunna 

bevara och utveckla naturvärdena vidare. Förslaget som är framtaget 

är ett underlag för diskussion och samråd med markägare. Områdes-

indelningar och åtgärdsförslag kan förändras och kompletteras. Genom 

samråd behöver man också finna lösningar och former för hur skötsel 

och åtgärder ska kunna genomföras på bästa sätt i framtiden.  

Inventering, skötselförslag och rapport har gjorts av Peter Nolbrant, 

BioDivers Naturvårdskonsult. 
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Beskrivningsdel 

1 Allmän beskrivning 

 

Översikt över det undersökta området. ©Karta, Lantmäteriet, dnr 106-

2004/188 

 

Området som undersökts och där skötselåtgärder föreslagits sträcker 

sig 4,5 km från Ålshult i norr till Trässhults kanals utlopp i Brände-

borgsfjorden i söder. Trässhults kanal utgör en del av denna sträcka 

och börjar vid Brosjöns utlopp till Trässhultsjön för att sedan fortsätta 

från Trässhultsjön ned till Brändeborgsfjorden. Av undersökningsom-
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rådets hela sträcka utgör ca 50 % av vattendrag medan resten utgör 

sjöytor. Topografin i omgivningarna varierar mellan 140 och 150 m ö h. 

Underlaget består av morän och flera moränryggar löper i väst-östlig 

riktning genom området. 

1.1 Vattenmiljön 

Området är varierat och innehåller både sjöar, vattendragssträckor och 

åmynning med våtmarker i Brändeborgsfjorden. Stora delar av vatten-

dragssträckan nedströms Trässhultsjön är djup och lugnflytande vilket 

gör att vegetation och fauna blir sjöliknande. Uppströms Trässhultsjön 

finns däremot strömsträckor med mer strömanpassad fauna. Det finns 

två vandringshinder längs sträckan. En grunddamm av betong finns i 

den övre delen av vattendraget strax nedströms Brosjön. Ett mindre 

vandringshinder finns i kanalen nedströms Trässhultsjön som utgörs 

av en gammal ålfiskeplats. Sjöarna är långgrunda med blockiga strän-

der omväxlande med finkorniga bottnar samt områden med större vas-

sar.  

Vattenkvalitet 

Ett trofi-index för vattenvegetationen har beräknats (Kling & Nolbrant 

2008). Detta tyder på mesotrofa förhållanden. Flera arter med höga 

trofi-index som jättegröe, kaveldun och igelknopp förekommer i riklig 

mängd. Vid mynningen växer täta vassar av smalkaveldun och vass 

tillsammans med sjöranunkel vilket indikerar högre näringsförhållan-

den.  

Resultaten från bottenfaunainventeringen (Kling & Nolbrant 2008) vi-

sade på viss avvikelse när det gäller påverkan av näringsbelastning. 

Individtätheten i den norra lokalen var mycket hög (4300 individer/m2) 

samt hög i den södra lokalen. Detta visar på en hög produktion vilket i 

sin tur indikerar en tämligen hög näringstillgång.  

Bottenfaunainventeringen visade på ingen eller liten avvikelse när det 

gäller försurning. Minst fyra arter av dagsländor, nattsländor och bäck-

sländor med högsta försurningskänslighet påträffades. Detta indikerar 

stabila pH-värden och att inga tydligare försurningsskador skett. 

Färgen på vattnet var svagt brunt och tämligen klart. 

Död ved 

Död ved är framförallt knutet till övre delen på Trässhults kanal mel-

lan Kanaltorpet och Trässhultsjön. I denna delsträcka förekommer 

både nedfallna träd med ca 100 meter avstånd men även rikligt med 

mindre bitar och hela rotmassor. Enligt bedömningsgrunder för hyd-

romorfologi bör denna delsträcka klassas ha hög status avseende död 
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ved. I nedre delen av delsträckan finns ett område med mycket stubbar 

och rotmassor. Samtliga är rättvända och förankrade i botten vilket 

tyder på att de inte har transporterats till platsen utan att de är rester 

av tidigare skog. En möjlig tolkning är att när man grävde ut Träss-

hults kanal utfördes grävarbetena där det fanns trösklar och medan 

resten av sträckorna lämnades. Det fanns sannolikt ett mindre vatten-

drag före sjösänkningen och den skog som kom att hamna i fåran fäll-

des. 

Längs sträckan från Trässhultsjön ned till Brändeborgsfjorden före-

kommer en del nedfallna träd i fåran. Det är dock betydligt färre än i 

den övre delsträckan. På några ställen verkar det som nedfalla träd har 

tagits bort. Genom att det sker erosion i fårans kanter finns det fler träd 

som är på väg att falla ut i fåran. Det finns därför god potential att öka 

mängden död ved i denna delsträcka. 

Vattenvegetation 

Sjöarna har långgrunda stränder och de grunda områdena domineras 

av vit näckros. Vass och säv tillsammans med kaveldun förekommer 

tämligen rikligt särskilt vid grunda vikar och utlopp. Vid stränderna 

växer bl a en hel de vattenklöver, kråkklöver och jättegröe. På vissa 

platser växer topplösa och flaskstarr. På grunt vatten förekommer sval-

ting, strandklo, löktåg, vattenmåra, åkermynta mm. 

Längs stränderna och på bankar i kanalen mellan Brosjön och Träss-

hultsjön dominerar istället säv, jätttegröe och kaveldun. Vid stränderna 

växer även en hel del missne. Sprängört och spikblad är ytterligare ar-

ter som är vanliga längs stränder och på bankar i kanalen. I vattnet 

växer på flera ställen igelknopp. Undervattensvegetationen är sparsam 

och enstaka slinga Myriophyllum sp förekommer tillsammans med 

näckmossa som växer tämligen sparsamt på stenar.  

Vid mynningen i Brändeborgsfjorden växer slutligen täta vassar med 

bladvass och smalkaveldun. Här växer också stora mängder sjögull 

både inne i vassarna samt som stora sjok på upp till 1000 m2 ute på vat-

tenytan. Arten är en införd vattenväxt som kan vålla stora problem 

med igenväxning. Vid stränderna i vassarna förekommer den tämligen 

ovanliga vattenväxten sjöranunkel. 

Stormusslor 

Mellan Brosjön och Trässhultsjön förekommer det gott om stormusslor. 

Allmän dammussla Anodonta anatina och spetsig målarmussla Unio 

tumidus dominerar. Även ett juvenilt exemplar, med en längd av 39 

mm och en ålder av ca 5 år, har hittats av spetsig målarmussla vilket 

visar på reproduktion. Flera exemplar hittades också av större dam-
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mussla Anodonta cygnea ca 50 m nedströms grunddammen som ligger 

strax nedströms Brosjön, vilket inte tidigare är noterat från området. 

Vattenståndet var vid tillfället mycket lågt och musslorna satt på grunt 

vatten. Enligt litteraturen lever arten i huvudsak i sjöar och dammar 

ner till 20 m djup. Det är därför troligt att en större population av större 

dammussla finns inom områdets sjöar. Enstaka exemplar av tjockskalig 

målarmussla Unio crassus EN har setts ca 20 m nedströms grunddam-

men. Exemplar är även noterade från platsen (Samuelsson 2006, Fred-

riksson 2006) samt också på grunt vatten vid Stensjöns utlopp upp-

ströms vägbron. 

  

Stor dammussla och spetsig målarmussla 

Strax nedströms Brosjön finns även djupare partier ned till 3 m med 

stora block och grusbäddar där det förekommer mycket musslor. Även 

i kanalen nedströms Trässhultsjön finns en hel del musslor (Fredriks-

son 2006). Vid tidigare dykningar strax uppströms överfallet vid den 

gamla dammbyggnaden i kanalen nedströms Trässhultsjön har note-

rats en hel del tjockskalig målarmussla tillsammans med spetsig må-

larmussla och allmän dammussla. Troligen finns ett ganska stort be-

stånd av tjockskalig målarmussla i djupare partier i vattendraget.  

Bottenfauna 

Variationen i sträckan mellan Brosjön och Trässhultssjön med ström-

sträckor och lugna vegetationsrika bakvatten gör att det finns en stor 

artrikedom av vattenlevande evertebrater på en kort sträcka. Mängden 

block och död ved i vattnet skapar också variation som bidrar till en 

högre biodiversitet. 

Mängden arter av dagsländor och bäcksländor bedöms dock som 

ovanligt lågt vilket kan bero på att den totala ytan av strömsträckan är 

tämligen liten och ligger isolerad mellan sjöar och lugnflytande sträck-

or. Detta kan göra att kolonisation av strömlevande arter i området går 

långsammare än lokala utdöenden vilket leder till ett lägre artantal av 

strömanpassade arter. 

Vid lågvatten blir flödet dessutom litet i kanalen vilket gör att stora 

delar torrläggs och ytan med strömmande vatten minskar vilket miss-

gynnar de strömlevande arterna. Den breda sydvända fåran är solex-

ponerad vilket leder till varmare och syrefattigare vatten samt kraftig 

algpåväxt vilket även kan missgynna vissa arter. Provtagning av bot-
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tenfauna har skett på två platser i den mer strömmande sträckan mel-

lan Brosjön och Trässhultsjön. Individtätheten i den norra lokalen var 

mycket hög med 4300 individer/m2 och hög med 2200 individer/m2 i 

den södra lokalen. Antalet fångade och bestämda taxa per lokal var 36, 

vilket bedöms som ett måttligt högt artantal. Det totala antalet taxa i de 

båda lokalerna tillsammans var 44. Inkluderar man dessutom de sök-

prov som gjordes har totalt 59 taxa noterats.  

Bottenfaunan domineras i de båda lokalerna av sötvattenshydror 

Hydrozoa (35 % resp. 25 %), dagsländan Caenis luctuosa (24 % resp. 16 

%) samt av fjädermyggor Chironomidae (13 % resp. 19 %). 

Även fåborstmaskar Oligochaeta (5 % resp. 9 %), nattsländan Neu-

roclipsis bimaculata (5 % resp. 6 %) samt svidknott Ceratopogonidae (6 

% resp. 9 %) förekommer särskilt talrikt. 

I de båda lokalerna har det fångats tio arter som bedöms som ovanliga 

vid bottenfaunaundersökningar. Bland trollsländorna hittades flod-

flickslända Platycnemis pennipes samt blåbandad jungfruslända Calopte-

ryx splendens. Bland nattsländorna förekom Brachycentrus subnubilus, 

Oecetis notata, Oecetis testacea, Ceraclea annulicornis och Psychomyia pus-

illa. Slutligen noterades vattenfis Aphelocheirus aestivalis och brun vir-

velbagge Orectochilus villosus.  

Signalkräfta förekommer längs sträckan. 

 
Flodflickslända 

Fisk 

Inga provfisken har gjorts i området men det är troligt att det före-

kommer gott om fisk, främst abborre, mört och gädda. Sträckan mellan 

Brosjön och Trässhultsjön är intressant med strömmande blockiga par-

tier omväxlande med finkornigare bottnar och gott om död ved som 

skapar gömställen för vattenlevande organismer. Här har setts gott om 

sandkrypare och abborre. Miljön bedöms dock inte särskilt lämplig för 

öring.  
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Amfibier och reptiler 

Snok har observerats vid i Brosjön och i själva Trässhults kanal som 

utgör bra jaktmark med fisk och amfibier. Bland amfibierna har vanlig 

groda setts. 

Våtmarksfåglar 

Flera arter av fiskätande fåglar har setts inom området. Flera exemplar 

av både häger och storskarv noteras i såväl sjöar som kanaler. I en grov 

tall vid Trässhultsjön har häckning av fiskgjuse skett. Fiskgjusen verkar 

ha blivit störd under 2009. 

Kungsfiskare VU ofta i kanalen mellan Brosjön och Trässhultsjön. De 

döda träden som lagt sig ut i fåran skapar viktiga sittplatser för kungs-

fiskaren vilket gör sträckan till en värdefull fiskeplats för arten.  

Övriga våtmarksfåglar som har noterats är kricka med ungar i Träss-

hults kanal mellan Brosjön och Trässhultsjön, skäggdopping med 

ungar vid mynningen Brändeborgsfjorden, rörsångare och sävsparv i 

vassområden samt fiskmås, gräsand och knipa. 

1.2 Landmiljön 

Markanvändningen i omgivningarna utgörs till största del av skogs-

bruk, men betydande delar längs stränderna består av nyckelbiotoper 

och kulturlandskap. 

Den östra sidan av Trässhults kanal domineras av barrskogar. Hela 

vägen från Brosjöns östra stränder i norr till Trässhultsjöns utlopp i 

söder förekommer grova tallar längs stränderna. Vissa bedöms ha en 

ålder på minst 150 år. I området finns signalarten tallticka Phellinus pini 

som endast växer på gamla levande tallar. Tallarna ger bra förutsätt-

ningar för fiskgjusehäckningar och vid Trässhultsjön fanns också ett bo 

med häckning av fiskgjuse.  

Även en del grövre gran förekommer som troligen är runt 100 år som i 

område 30 och 38. Enstaka gammal gran på minst 150 år finns också 

som i norra delen av område 28. I flera delområden förekommer myck-

et gott om död ved främst i form av barrlågor och torrakor av barrträd. 

Särskilt i område 37 och 38 finns gott om äldre och fuktiga barrlågor 

som ger förutsättningar för en intressant flora av levermossor. Både i 

område 37 och 38 hittades den rödlistade vedtrappmossan Anastrophyl-

lum hellerianum NT. På lågor växer även gott om signalarterna korn-

knutmossa Odontoschisma denudatum och långfliksmossa Nowellia curvi-

folia samt på några ställen flagellkvastmossa Dicranum flagellare. Dessa 

signalarter tillsammans med bl a knärot (område 30) tyder på en lång 

historisk kontinuitet av barrskog utan rationella skogsbruksmetoder. 

Områden 28-38 kan ses som en värdefull helhetsmiljö med barrskog 
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som har mycket höga naturvärden, klass 2. Mängden gamla träd ger 

också förutsättningar för en intressantare fågelfauna. Bland hackspet-

tarna förekommer spillkråka, gröngöling och större hackspett tillsam-

mans med den rödlistade mindre hackspetten NT vars bohål sågs i om-

råde 37. De hålhäckande barrskogsmesarna talltita, svartmes och tofs-

mes observerades samt med den rödlistade entitan NT. Duvhök sågs 

vid Trässhultsjön. 

 

Vedtrappmossa 

 

Flagellkvastmossa 

En del mindre områden (34) med grövre asp och hackspetthål före-

kommer. Vid en hålasp sågs den hålträdslevande hallonblomflugan 

Criorhina asilica.  

  

Hallonblomfluga och brun mulmblomfluga 

Den sista biten innan Trässhultsjön på den östra sidan av kanalen be-

står av ett hygge (område 40). Träd har sparats längs en ca 10 m bred 

zon mot vattendraget. Här finns en mycket stor mängd död ved i form 

av torrakor av gran, granlågor och grövre lövlågor. Miljön ser mycket 
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attraktiv ut för många vedlevande skalbaggar. Lågor som ligger fuktigt 

och som översvämmas kan utgöra en lämplig miljö för den rödlistade 

svartfläckade rödrocken Ampedus sanguinolentus. 

Vidare österut består markerna till största delen av unga barrskogar 

främst av tall. En del sumpskogar förekommer men även dessa ser ut 

att till större delen bestå av yngre skog. Produktionsskogen går ända 

fram till större delen av stränderna längs Trässhultsjön och vidare 

längs kanalens östra strand nedströms Trässhultsjön. Längs Trässhult-

sjöns stränder har dock en del gammal grov tall sparats, som tidigare 

nämnts. 

Väster om Brosjön och Trässhultsjön samt längst i norr finns kultur-

landskap med gamla och grova ädellövträd och ädellövskog. I område 

17 finns ett tiotal jätteekar med stamhåligheter. Även i bl a områdena 8, 

15 och 43 finns jätteekar och hålträd. På grov ek växer signalarterna 

gulpudrad spiklav Calicium adspersum och sotlav Cyphelium inquinans 

och på två ekar i område 43 växer den rödlistade svampen rutskinn 

Xylobolus frustulatus NT. Vanligare signalarter på ek är arter som fäll-

mossa Antitrichia curtipendula, rostfläck Arthonia vinosa, blodplättlav 

Haematomma ochrolecum och gul porlav Pertusaria flavida. Den ovanliga 

bruna mulmblomflugan Brachypalpus laphriformis vars larver lever i 

ihåliga ekar sågs i område 43. Det är möjligt att de grova hålekarna 

även hyser ovanliga och rödlistade skalbaggar. 

 

Jätteticka och rutskinn 

Inom området finns intressanta delområden med bokskog som område 

14 och 12. Nyligen har en inventering av lavar på ädellövträd i nyckel-

biotoper som ligger inom området gjorts av Andreas Malmqvist, 

Naturcentrum AB. Ovanliga arter som hittats är lunglav Lobaria pulmo-

naria NT och bokvårtlav Pyrenula nitida NT samt en rad andra rödlis-

tade lavar och mossor. Det allra intressantaste området bedöms om-

råde 14 och 15 vara. Område 16 är en bäckravin med grövre träd av 

bok, björk, gran, lönn mm. Här växer bl a jätteticka Meripilus giganteus, 

laven dvärgtufs Leptogium teretiusculum på lönnar som är en signalart 

samt signalarten glansfläck Arthonia spadicea på klibbal. Områden med 

ädellövskog finns även längst i norr öster om Brosjön. Här finns ovan-
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liga arter som bl a havstulpanlav Thelotrema lepadinum, grynig lundlav 

Bacidia biatorina, lönnlav Bacidia rubella, sotlav och guldkremla Russula 

aurea.  

 

Sydlig blekspik 

  

Havstulpanlav och lunglav 

Mindre områden hävdas fortfarande med hästar, får och nötdjur. Väs-

ter om Trässhultssjön finns ett kulturlandskap rester av ängsflora före-

kommer med växter som darrgräs, slåttergubbe, Junfru Marie nycklar, 

jungfrulin, bockrot och ängsvädd. Bland intressantare fjärilar hittas 

svingelgräsfjäril. Förutsättningar finns också för intressantare bin hag-

marker och sandiga vägrenar. De starkt hotade åkerogräset kalvnos 

växer i en vägren med bar mineraljord. 

   

Jungfru Marie nyckar, darrgräs och jungfrulin 

Där Trässhults kanal mynnar i Brändeborgsfjorden breder ett våt-

marksområde ut sig som består av vassar, mader, en lagun och den 

grunda Brändeborgsfjorden. Stora delar av maderna är öppna och sö-

der om kanalen vid utloppet finns ett större öppet våtmarksområde 

bevuxet med pors, blåtåtel, starr, kråkklöver, sjöfräken och ängsull. 
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Området ser lämpligt ut för enkelbeckasin och skogssnäppa. Längs ån 

växer en del pil och vide och på delar av maderna växer gles tämligen 

klen klibbalsumpskog samt. En hel del död ved förekommer och miljö-

erna kan vara lämpliga för mindre allmänna arter som stekelbock 

Nycedalis major och myskbock Aromia moschata. 

Söder om utloppet vid sjöstranden ligger en ås med hagmark. Träd-

skiktet var ungt och marken hårt betad av får varför ingen ängsvegetat-

ion kunde ses. 

 

Svingelgräsfjäril och kalvnos 

2 Syftet med skötselförslagen 

 Förbättra förutsättningarna för vattenlevande organismer och 

deras möjlighet att röra sig uppströms och nedströms genom 

området. 

 Bevara hög artrikedom av vattenlevande organismer med stort 

inslag av försurnings- och föroreningskänsliga arter. 

 Bevara reproducerande och livskraftigt bestånd av tjockskalig 

målarmussla samt god förekomst av musslans värdfiskar. 

 Bevara reproducerande och livskraftigt bestånd av sandkrypare. 

 Bevara och utveckla fungerade kantzoner längs vattenmiljöerna 

som skapar bra miljöförhållanden i vattenmiljön med t ex gott 

om död ved i vattnet. 

 Bevara och utveckla olikåldrig och varierad ädellövskog med 

grova träd och multnande ved och på så sätt gynna djur, växter, 

lavar och svampar knutna till äldre ädellövskogar och bland-

skogar 

 Bevara och utveckla grova hagmarksekar och på så sätt gynna 

djur, lavar och svampar som behöver dessa träd. 
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 Bevara och utveckla barrskogsmiljöer med gamla träd och död 

ved 

 Bevara och utveckla hagmarkerna så att en mosaik av äldre 

skog, hagmarksträd och betesmarker finns i området. 

 Bevara och utveckla områdets estetiska värden samt bidra med 

förståelsen av områdets historia och utveckling. 

3 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 

Trässhults kanals historia börjar på 1830-talet då Åsnens vattenstånd 

sänktes genom att en Trässhults kanal grävdes. 1833 undersökte 

strandägare runt Åsnen möjligheterna att sänka sjön. Det förslag man 

kom fram till var att gräva ut en kanal mellan Ålshult och Brände-

borgsfjorden. Enligt utredningen räknade man med att åtgärden skulle 

sänka Åsnen med 60 cm. Eftersom sjön har flacka stränder skulle detta 

ge relativt stor areal ny mark. Projektet beslutades och arbetet satte i 

gång med statsbidrag för ungefär halva kostnaden. 1839 var arbetet 

slutfört. Det är svårt att fastlägga hur Trässhults kanal såg ut före åt-

gärderna, men troligen fanns det redan ett mindre vattendrag på plats 

som grävdes ut på strategiska platser och fåran breddades.  

Eftersom Åsnen redan hade ett utlopp vid Hackekvarn där det sedan 

medeltiden hade bedrivits både kvarnverksamhet och ålfiske, började 

nästa omedelbart en segdragen domstolsprocess. Även om kvarnverk-

samheten var obetydlig vid tillfället, så var regleringen av Åsnen vid 

Hackekvarn viktig för nedströms liggande industrier och verksamhet-

er. Sakägarna vid Hackekvarn menade att tappning bröt mot deras till-

stånd att bedriva verksamhet medan sakägarna till Trässhults kanal 

hävdade att vattenverksamheten vid Hackekvarn bedrevs utan till-

stånd. Efter mycket diskussioner beslöt Häradsrätten år 1853, att verk-

samheten vid Hackekvarn var laglig och att genom förlikning fick 

sänkningsföretaget bibehållas. På 1920-talet prövade dåvarande vat-

tendomstol lagligheten i Hackekvarns verksamhet och framförallt dess 

reglering. 

Mellan 1939 och 1971 ökade regleringsamplituden i Åsnen vilket ledde 

till att vattenståndet i Åsnen sänktes mer vintertid och vid torrperi-

oder. 1976 sänktes Åsnen till ca 50 cm under tidigare lägsta vatten-

stånd. Sannolikt innebar dessa nedsänkningar av sjöytan att Trässhults 

kanal knappast hade något vattentillskott från Åsnen utan enbart från 

omkringliggande bäckar och grundvatten. Sänkningen fick naturligtvis 

stora konsekvenser för Åsnens strandzon som till stor del blev torrlagd. 

Genom Kammarkollegiets försorg togs en ny tappningsplan fram un-

der benämningen F77-2. För att minska flödet ut genom Trässhults ka-

nal vid låga vattenstånd anlades en grunddamm i övre delen av Träss-
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hults kanal, ca 60 meter nedströms bron vid Kanaltorpet. Grunddam-

men har stor negativ påverkan för Trässhults kanal. Dels skapar dam-

men diskontinuitet både avseende arter och sedimenttransport, dels 

leder den till mycket låg vattenföring i kanalen vid låga vattenstånd i 

Åsnen. 

Även ett försök att sänka Trässhultsjön genomfördes vid början av 

1900-talet. Från sydvästra hörnet av Trässhultsjön började Bengt Jo-

hansson, markägare på denna plats, att gräva en kanal mot Mörrum-

såns mynning söder om Blidingsholm. Kanalen blev 1,1 km lång varav 

200 meter är stensatt. Kanalens bredd är 2 meter och djupet 1,5 meter. 

Bygget av kanalen gjordes emellertid utan tillstånd varför Häradsrät-

ten dömde markägaren att sätta igen kanalen nästan omedelbart efter 

den var klar. 

3.1 Markanvändning 

Inga historiska skifteskartor över markerna kring Trässhults kanal har 

hittats. Gamla kulturmarker finns dock kring Ekenäset, Ålshult, Tres-

tenshult och Norraryd där det förekommer betesmarker, rester av 

ängsmarksflora, stenmurar, odlingsrösen, lind och en del gamla grova 

ekar. Många av de grövsta hagmarksekarna står idag igenvuxna i 

lövskog som i område 13 och 15 och även i barrskog som i norra grän-

sen av delområde 3 (fig 29). 

I vissa områden öster om Trässhults kanal förekommer en del signalar-

ter för barrnaturskogar som knärot, vedtrappmossa och kornknut-

mossa. Detta tyder på att dessa områden har en historia som utmarker 

och en lång historisk kontinuitet av barrskogar med grövre död ved. 
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Laga skifte Trestenshult 1832 
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Ekonomisk karta från 1950. Odlingsmarker ligger främst på gamla inägor 

väster om vattendraget. Öster om kanalen finns troligen delar av stränderna 

som är gammal utmark och som varit bevuxen med skog under lång tid. 
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4 Områdets bevarandevärden 

 

Värdekärnor, utvecklingsområden, kantzoner och påverkansområden. 
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Helhetsmiljön med Trässhults kanal och omgivande skogar från Åls-

hult och söderut bedöms ha högsta naturvärde, klass 1. Bedömningen 

grundar sig på en kombination av värdefulla vattendragssträckor med 

gott om död ved och hotade arter som tjockskalig målarmussla till-

sammans med skyddsvärda landmiljöer med ädellövskog och barrskog 

där det även finns gott om död ved och med ett stort antal rödlistade 

arter och signalarter. Vatten- och landmiljöer interagerar sinsemellan så 

att naturvärdena ökar både på land och i vatten. Exempel på detta är 

att gammal skog längs stränderna bidrar med död ved i vattendraget 

som gynnar vattenlevande evertebrater, fisk och kungsfiskare. Vatten-

miljön bidrar med högre luftfuktighet som gynnar lavar och mossor i 

området. Vattnet och fluktuationer i vattenstånd bidrar till värdefulla 

sumpskogar med fuktig död ved där sällsynta levermossor och vedle-

vande skalbaggar kan leva. 

4.1 Geovetenskapliga värden 

Eftersom delsträckorna norr och söder om Trässhultsjön är tämligen 

olika bedöms områdena var för sig. 

Delsträckan mellan Brosjön och Trässhultsjön bedöms ha höga geove-

tenskapliga naturvärden trots att delsträckan är kraftigt påverkad ge-

nom grävningarna vid mitten v 1800-talet och grunddammen i övre 

delen av delsträckan. Framförallt bedöms delsträckan som värdefull 

för såväl forskning som för referensområde för processer i vattendrag. 

Delsträckan har därför högt pedagogiskt värde. Delsträckan hyser 

också rikligt med olika former som är under utbildande vilket är ovan-

ligt inte minst inom Kronobergs län. 

Delsträckan söder om Trässhultsjön hyser i första delen från sjön mått-

ligt med geovetenskapliga naturvärden. Delsträckan är fortfarande 

starkt påverkad av grävarbetena och intrycket är att delsträckan har 

rensats regelbundet från död ved. Denna del hyser låga geovetenskap-

liga naturvärden. Från Petersborg finns det depositionsformer och ut-

loppet till Brändeborgsfjorden visar på typisk geomorfologi för ett vat-

tendrag som mynnar i en grund sjö. Den geomorfologiska mångfalden 

bedöms som vara god, trots första delen av sträckan. Delsträckan hyser 

vissa värden för att förstå områdets och regionens utveckling. I övrigt 

bedöms de geovetenskapliga naturvärdena vara måttliga. Den totala 

bedömningen är att delsträckan hyser måttlig till goda geovetenskap-

liga naturvärden. 
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4.2 Limniska värden  

Trässhults kanal bedöms ha mycket höga naturvärden, klass 2. Sträck-

an har en varierad miljö med både steniga bottnar och bottnar med fi-

nare material. Området är ett bra exempel på ett vattendrag där det 

börjar bli gott om död ved. Faunan är biologiskt intressant med fyra 

arter av stormusslor bl a tjockskalig målarmussla EN och större dam-

mussla samt sandkrypare och kungsfiskare VU. Flera ovanligare arter 

av sländor har påträffats vid bottenfaunainventering. 

4.3 Biologiska värden på land  

Många av miljöerna med grova ädellövträd bedöms ha mycket höga 

naturvärden, klass 2 till högsta naturvärde, klass 1 (område 14). Här 

finns jätteträd och hålträd som troligen har betydelse för bl a vedle-

vande skalbaggar. Signalarter som sotlav och gulpudrad spiklav 

Calicium adspersum förekommer på grov ek samt den rödlistade svam-

pen rutskinn Xylobulus frustulatus. I norra delen av området finns en 

mycket värdefull helhetsmiljö med bokskog med inslag av ek där ett 

stort antal rödlistade lavar och mossor förekommer som bl a lunglav 

Lobaria pulmonaria NT, bokvårtlav Pyrenula nitida NT och bokfjäder-

mossa Neckera pumila NT. 

Områden 28-39 samt område 50 kan ses som en värdefull helhetsmiljö 

med barrskog som har mycket höga naturvärden, klass 2. Gamla tallar 

och granar förekommer samt i flera områden rikligt med grövre död 

ved av olika ålder. Ovanligare signalarter som kornknutmossa Odon-

toschisma denudatum samt den rödlistade vedtrappmossan Anastrophyl-

lum hellerianum förekommer på granlågor. Gott om hålhäckande fåglar 

förekommer bl a mindre hackspett. Fiskgjuse häckar i en grov tall vid 

Trässhultsjön. 

4.4 Turism och friluftsliv 

Området bedöms som känsligt för kanoting och turism bör styras förbi 

känsliga den känsligaste sträckan av Trässhults kanal mellan Brosjön 

och Trässhultsjön samt även förbi själva Trässhultsjön där fiskgjuse 

häckar. 

5 Genomförda inventeringar och dokumentation 

I området har ett flertal nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt pekats 

ut av Skogsstyrelsen. 2007 gjordes en naturvärdesbedömning av områ-
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det och 2008 en inventering av kryptogamer i några nyckelbiotoper vid 

Ålshult. 

 

 (1) Fredriksson, Å. 2006. Kommentarer till inventeringen av musslor 2006. Länsstyrel-

sen i Kronobergs län. 

(2) Jordbruksverket. Ängs- och betesmarksinventeringen. www.sjv.se/tuva 

(3) Malmqvist, A. 2008. Inventering av kryptrogamer. 

(4) Kling & Nolbrant, P. 2008. Naturvärdesinventering av Trässhults kanal hydromor-

fologi och biologi. Länsstyrelsen i Kronobergs län, meddelande 2009:14. 

(5) Samuelsson, T. 2006. Tjockskalig målarmussla i Kronobergs län. Resultat från in-

venteringar av stormusslor 2000 & 2005. Meddelande 2006:5, Länsstyrelsen i Krono-

bergs Län. 

(6) Skogsstyrelsen. Nyckelbiotopsinventeringen. Skogens Pärlor www.svo.se 
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Skötselförslag 

6 Generella anvisningar 

6.1 Vattenmiljö 

Vattenkvalitet 

Bra vattenkvalitet är en grundförutsättning för välfungerande limniska 

ekosystem och för skyddsvärda arter som t ex tjockskalig målarmussla 

och sandkrypare. Körskador i blöt mark i närheten av sjöar, åar och 

bäckar innebär risk för ökad tillförsel av exempelvis sediment, humus, 

näringsämnen och kvicksilver. Skogsbruk bör därför inte bedrivas i 

sumpskogar intill vatten. Påverkan av vattenmiljön sker även genom 

miljöpåverkan långt uppströms i vattensystemet och i tillförande bäck-

ar. Körning i tillförande bäckar eller i våtmarker intill bäckar får inte 

ske eftersom det kan innebära kraftig påverkan på vattenmiljön. 

 

Naturliga vandringsvägar 

För att vattenorganismer ska kunna sprida sig eller utnyttja olika delar 

av ett vattensystem vid t ex olika tider på säsongen måste fria vand-

ringsvägar finnas. Mänskligt skapade vandringshinder bör därför alltid 

tas bort om t ex en damm inte fyller någon funktion. I första hand bör 

den ursprungliga fåran återställas. Antingen tas dammen bort helt eller 

så sadlar man upp så vattenorganismer kan ta sig förbi. Stor försiktig-

het bör vidtas vid arbete i vattenmiljön så att t ex musslor inte skadas 

eller så att onödig grumling av vattnet inte sker. Ytterligare utredning 

behövs innan åtgärder görs. 

 

Kantzoner 

Det är viktigt med kantzoner längs vattendrag och sjöar i områden 

med skogsbruk. Kantzonerna fungerar som skydd för vattenmiljön och 

som livsmiljö för landlevande organismer, särskilt sådana som behöver 

högre fuktighet. Från kantzoner kan även död ved tillföras vattenmil-

jön. Kantzoner längs vattendrag ökar beskuggningen och kan på så sätt 

minska problem med överväxt av alger på bottnar. Löv som tillförs 

utgör föda för vattenorganismer och är en bas i det limniska ekosyste-

met. Kantzonens bredd längs vattendraget bör i området vara minst 30 

m på fast mark. Längs sjöarna kan den vara smalare men minst 20 m. 

Där blöt mark eller sumpskogar angränsar mot vatten bör hela områ-

det ingå i kantzonen. Om eventuella åtgärder görs i kantzoner som t ex 

gallring av gran där tall ska gynnas krävs stor försiktighet så att inga 

körskador uppstår. 
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Död ved i vatten 

Död ved i vatten skapar gömställen, födosöksplatser och skydd för fisk 

och vattenlevande småkryp. Det skapar en varierad bottenstruktur 

som ökar den biologiska mångfalden i vattnet där exempelvis olika 

arter av musslor kan hitta lämpligt bottensubstrat och vattenhastighet. 

Döda träd som faller ut ger dessutom värdefullt skydd och sittplatser 

för kungsfiskare. Det är därför viktigt att spara döda träd som faller ut 

i vattnet. Endast när träden innebär säkerhetsrisk bör träden flyttas 

eller åtgärdas. Detta kan ske genom att trädets topp kapas så att pas-

sage uppstår eller genom att trädet dras in mot stranden så att toppen 

pekar nedströms. 

6.2 Landmiljö 

Olika typer av skog behöver skötas på olika sätt. För att gynna de röd-

listade skogsarterna i området behöver man generellt sett gynna ut-

vecklingen av gamla träd, hålträd och död ved. För många av de ved-

levande insekterna som finns i området behövs också god förekomst av 

blommande träd, buskar och örter 

 

Bokskog 

En stor del av de rödlistade larvarna och mossorna i området behöver 

gammal bok och ek i sluten skog med hög luftfuktighet. Bok är ett 

konkurrensstarkt träd som på sikt kan ta över i ett område om skogen 

får utvecklas fritt. I bokskogar ges också bäst förutsättning för de röd-

listade arterna där skogen får utvecklas fritt, där gamla träd och gott 

om död ved utvecklas i riklig mängd. Variation skapas och föryngring 

sker när äldre träd faller. Granen är på samma sätt konkurrensstark 

och kan tränga upp i bokskogen. Gran bör tas bort i bokskog på ett så-

dant sätt att det inte uppstår körskador, skador på värdefulla träd eller 

på död ved. Ung gran som växer upp bör röjas bort. 

 

Grova vidkroniga ekar 

Sällsynta lavar och svampar som är knutna till grov ek finns i området. 

Den ovanligare bruna mulmblomflugan Brachypalpus laphriformis före-

kommer i området vilken signalerar att det även kan förekomma säll-

synta vedlevande skalbaggar i ihåliga ekar.  Även klenare hålträd är 

mycket värdefulla för vedlevande insekter. Många av ekens arter av t 

ex lavar, svampar och skalbaggar är anpassade att leva på ekar som 

står öppet i landskapet och som har solbelysta stammar. De grova vid-

kroniga ekarna som finns i området har vuxit upp i ett öppnare land-

skap med slåtterängar för flera hundra år sedan. Vidkroniga hag-

marksekar är mycket känsliga för igenväxning. Grova grenar dör när 

andra träd växer för nära eken och i värsta fall kan hela trädet dö. Röj-

ningar av träd behöver därför göras runt ett flertal ekar i området. 
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Även röjningar av buskar bör göras så att ekens stam är solbelyst. Man 

bör även göra röjning runt grova döda ekar så att dessa är solbelysta 

vilket gynnar faunan av vedlevande skalbaggar. En tumregel då man 

röjer runt grova vidkroniga ekar är att det bör vara minst 6 m mellan 

ekens ursprungliga trädkrona och närmaste trädkronor. Då andra vär-

defulla ekar eller andra träd står i närheten kan denna tumregel inte 

följas. I vissa fall kan beskärningar i grenverk hos angränsande träd i så 

fall vara en lösning. Då ekar är kraftigt igenvuxna bör röjningen runt 

eken ske försiktigt och i flera etapper. Anledningen till detta är dels att 

eken kan skadas vid en hastig förändring i miljön och dels kan lavar 

som lever på eken inte hänga med i förändringen av mikroklimatet och 

försvinna. Vid körning av maskiner är det mycket viktigt att inte köra 

nära ekarna och se till att det inte sker skador på ekarnas rötter. 

Vid all röjning är det mycket viktigt att spara och inte köra sönder död 

ved som nedfallna ekgrenar, lågor, torrakor och högstubbar. Om död 

ved ligger olämpligt av någon anledning bör den flyttas till lämpligt 

ställe där andra gamla träd finns helst i något halvt solbelyst läge. Det 

är även viktigt att spara blommande träd och buskar som inte står 

olämpligt vid en röjning eftersom blomresursen är viktig för vuxna 

vedlevande skalbaggar som kläcks från ekarna. 

 

Grova tallar och tallskog 

Grova tallar är en förutsättning för större häckande rovfågel som t ex 

fiskgjuse. I grova tallar hackar ofta spillkråkan ut sitt bo som i sin tur 

kan bli bostad åt ugglor och andra fåglar. Gamla grova och solbelysta 

tallar kan också hysa sällsynta vedlevande skalbaggar. Ljusa skogar 

med t ex tall får ett rikt fältskikt av blåbär som är en nyckelart för en 

mängd insekter och fåglar. På frisk mark konkurreras tall med tiden ut 

av gran. För att på sikt behålla tallskogarna och gynna utvecklingen av 

grova tallar behövs med tiden röjning av gran. Detta görs bäst genom 

att ta bort ung gran som kommer upp och låta den gamla granen få 

åldras och dö. I vissa fall kan även vuxen gran behöv tas bort om ande-

len gran har blivit för stor eller om enskilda grova tallar riskerar att 

missgynnas. 

 

Granskog och gransumpskog 

Granen är ett konkurrensstarkt träd som med tiden konkurrerar ut ar-

ter som tall, björk och asp på frisk mark. Vissa sällsynta arter som 

bronshjon, vedtrappmossa och knärot, vilka påträffats i området, trivs i 

gamla orörda granskogar och gransumpskogar med senvuxna granar 

och rikligt med död ved av olika åldrar. Granskogar och gransump-

skogar bör därför lämnas för fri utveckling där mängden gamla granar 

och död ved får utvecklas.  
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Aspskog, lövsumpskog och blandskogar med björk, asp, klibbal, 

rönn, sälg, ek, tall och gran. 

Triviallöv som asp och björk är värdefulla för hålhäckande fåglar som 

mindre hackspett och för vedlevande insekter. Gamla aspar får en sk 

rikbark där krävande och ovanliga lavar kan växa. Blommande träd av 

t ex sälg och rönn är mycket viktiga för insektsfaunan i området. Det är 

därför mycket viktigt att det finns en stor andel av lövträd i barrskogs-

områden. Eftersom gran är konkurrensstark har gran en förmåga att 

växa upp underifrån och med tiden tränga undan lövträd. Röjning av 

ung gran bör därför göras i t ex aspskog, alsumpskog och blandskogar 

med löv medan äldre granar kan få åldras. Om andelen gran bedöms 

vara för hög kan även vuxna granar tas bort. De äldsta granarna bör 

dock sparas. Vid röjning bör all död ved sparas och vid eventuell kör-

ning av skogsmaskiner bör stor varsamhet iakttas så att inte död ved 

skadas eller så att körskador uppstår. 

 

Ängs- och betesmarker samt vägrenar och grusmarker 

En del betesmarker förekommer på gamla inägor som tidigare varit 

slåtterängar. Blommande örter är mycket viktiga för insekter som vild-

bin, fjärilar och blomflugor samt även för skalbaggar varav många ved-

levande arter. Det är viktigt att betesmarker med mycket blommor inte 

gödslas eftersom ängsväxter konkurreras ut av gräs och kvävegynnade 

örter som maskrosor och hundkäx. Ofta betas hagmarker så hårt under 

sommaren att den värdefulla blomningen av örter i stort sett uteblir. 

För att gynna frösättningen hos ängsblommor och öka blomresursen 

för insekter är det bra att ha ett betesuppehåll mellan den 1 juni till den 

15 augusti, åtminstone på vissa hagar eller i delar av hagarna.  

Vägrenar är ofta rikblommande och kan vara en reträttplats för ängs-

växter och insekter som behöver rik blomresurs. Det är därför värde-

fullt att slå rikblommande vägrenar sent, gärna först i slutet av augusti 

eller senare.  

Vildbin och andra gaddsteklar bygger bon i blottor med mineraljord 

som uppstå i vägskärningar, grustag och av djurtramp i betesmarker. 

Särskilt sandiga eller grusiga sydvända till västvända och solexpone-

rade sluttningar är gynnsamma för t ex vildbin. Det är värdefullt om 

man ser till att det kontinuerligt finns områden med bar eller glest be-

vuxen solexponerad sandig eller grusig mark. Detta kan ske genom 

erosion från djurtramp, körning, grävning mm. Gamla grustag bör inte 

återställas, åtminstone inte i de värdefullaste sydvända och västvända 

delarna. Vissa arter av bin lever i gamla kläckhål från vedlevande skal-

baggar. Det är därför viktigt med död ved i eller i närheten av hagmar-

ker där vissa arter av ängens bin kan bygga bon. Andra arter bygger 

bon i stjälkar av t ex hallon och björnbär, vilka därför inte bör röjas bort 

helt och hållet. Blommande träd och buskar som sälg, vide, rönn, lönn, 
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lind, hagtorn, apel, nypon, hallon, björnbär m fl är mycket viktiga för 

blombesökande insekter som vildbin och skalbaggar. Det är därför vik-

tigt att spara buskage av sådana buskar och träd i eller intill hagmar-

ker.  
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7 Skötselområden 
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7.1 Bevarandemål för hela området 

 Fri passage genom den befintliga fåran för både uppströms- och 

nerströmsvandring av vattenlevande organismer som före-

kommer i området ska finnas mellan Åsnen och Hönshyltefjor-

den genom Trässhults kanal. 

 Reproducerande livskraftigt bestånd av tjockskalig målarmussla 

ska finnas i området. (God bevarandestatus enligt Art- och habi-

tatdirektivet.) 

 God förekomst av den tjockskaliga målarmusslans värdfiskar 

ska finnas i sträckan. (Vilken eller vilka fiskarter som musslan 

har som värdfisk är dock inte klarlagt och varierar dessutom 

mellan olika vattendrag beroende på den hur den lokala fisk-

faunanser ut. Potentiella värdarter är stensimpa, spigg, sarv, ab-

borre, stäm och färna.) 

 Reproducerande livskraftigt bestånd av sandkrypare ska finnas i 

området. 

 Det finns minst sex bitar död ved/100 m i vattendragssträckorna 

mellan sjöarna. Död ved definieras som > 1m lång och > 10 cm i 

diameter. (Minst god status, 6-25 vedbitar, enligt Bedömnings-

grunder för hydrologi) 

 Det finns god och kontinuerlig tillgång på gamla och grova 

ädellövträd, hålträd och grov död ved av främst bok och ek. 

 Det finns minst 50 fristående grova solitärekar. 

 Det finns minst 15 ha bokskog samt minst 10 ha ädellövskog 

med rik tillgång på gamla träd och död ved. 

 Det finns minst 25 ha barrskog eller triviallövskog med rik till-

gång på gamla träd och död ved. 

 Det finns minst 10 ha hagmarker och vägrenar med gott om 

blommande ängsflora. 
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7.2 Skötselområden 

Skötselområde A, C   Sjöar 

Beskrivning:  

Brosjön och Trässhultssjön. Långgrunda sjöar med moränbotten. All-

män dammussla och troligen även stor dammussla finns i sjöarna. Vid 

Brosjöns utlopp finns också tjockskalig målarmussla. Fiskgjuse häckar 

vid stranden och trana ses i anslutande våtmarker. Häger och storskarv 

ses fiska i sjöarna. 

Bevarandemål: 

 Sjöar med reproducerande och livskraftiga bestånd av allmän 

dammussla och stor dammussla (om denna konstateras före-

komma). Reproducerande bestånd av tjockskalig målarmussla i 

åtminstone Brosjöns utlopp. 

 Häckande fiskgjuse med god reproduktion av ungar. 

 Kantzoner på minst 20 meter med gammal skog med tall, björk, 

asp och gran där det inte sker skogsbruk finns längs stränder 

med barrproduktionskogar. Mängden gran ska i genomsnitt 

längs stränderna understiga 50 % i kantzonerna. 

 Längs stränder som domineras av grövre tall och där enstaka 

grova tallar förekommer ska fortsatt utveckling av grov tall pri-

oriteras. 
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Skötselåtgärder:  

 Där det inte finns kantzoner anläggs sådana genom att en minst 

20 m bred zon lämnas där ingen plantering sker, ung gran röjs 

bort och löv samt tall får självföryngras. Inget skogsbruk för 

produktion sker i kantzonen.  

 I framtiden kan avverkning av gran behövas i talldominerade 

områden och områden med grov tall för att gynna utvecklingen 

av grova tallar. Detta görs då andelen gran överstiger 30 % eller 

tidigare då man bedömer att granen konkurrerar ut tallen. 

 Kanottrafik styrs förbi Trässhults kanal och Trässhultssjön. 

Detta görs genom att anlägga platser för kanotupptag samt 

skylta vägar som kan användas för kanottransport. Ett annat al-

ternativ är att hänvisa kanottrafik förbi Hackekvarn och Blid-

ningsholm. 

Skötselområde B, D Vattendrag 

Beskrivning:  

Trässhults kanal uppströms och nedströms Trässhultssjön.  

 

Bevarandemål: 

 Inga av människan skapade vandringshinder finns i fåran för 

vare sig uppströms- eller nerströmsvandring av vattenorgan-

ismer. 
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 Reproducerande och livskraftigt bestånd av tjockskalig målar-

mussla ska finnas. (God bevarandestatus enligt Art- och habi-

tatdirektivet.) 

 God förekomst av den tjockskaliga målarmusslans värdfiskar 

ska finnas. (Vilken eller vilka fiskarter som musslan har som 

värdfisk är dock inte klarlagt och varierar dessutom mellan 

olika vattendrag beroende på den hur den lokala fiskfaunanser 

ut. Potentiella värdarter är stensimpa, spigg, sarv, abborre, stäm 

och färna.) 

 Reproducerande livskraftigt bestånd av sandkrypare ska finnas. 

 Bra fiskemiljöer för kungsfiskare. 

 Kantzoner utan skogsbruk med minst 30 meters bredd längs 

hela sträckan.  

 I de kantzoner som nyanläggs där det idag saknas kantzoner ska 

domineras av löv och tall. Granförekomsten ska i nya kantzoner 

understiga 50 % efter 100 år. 

 Det ska finnas minst sex stammar grov död ved/100 m i vatten-

dragssträckorna mellan sjöarna. (Minst god status, 6-25 vedbitar, 

enligt Bedömningsgrunder för hydrologi) 

Skötselåtgärder:  

 Åtgärda dammen i sträcka B så att fri och naturlig vandringsväg 

uppstår i befintlig fåra. För detta finns främst två alternativa åt-

gärder som rekommenderas. Innan åtgärd behöver utredning 

göras för beslut om lämpligaste metod. Alla musslor längs be-

rörd sträcka bör tas upp innan åtgärd och flyttas till närmaste 

lämpliga sträcka. 

1. Hela dammen tas bort så att strömsträckan förlängs 

uppströms till vägbron. För att inte Åsnen ska påverkas 

bör tvärsektionen vid Ålshult nyttjas och byggas på med 

block. Brosjöns vattennivå kan sänkas med någon dm.  

2. Dammen är kvar men uppsadling görs med sten ned-

ströms och uppströms dammen så att ett strömmande parti 

uppstår där vattenorganismer kan passera.  

3. Den mittersta delen av dammen sänks. Uppsadling görs 

med sten så att ett strömmande parti uppstår i mitten av 

dammen.  

 Ett visst vandringshinder finns även i sträcka D genom en 

gammal ålfiskeplats. Även denna sänks eller sadlas upp så att fri 

och naturlig vandringsväg uppstår i befintlig fåra. 

 Kantzoner som domineras av löv och tall utan skogsbruk an-

läggs längs hela sträckan där det idag saknas. Kantzonen ska 

vara minst 30 m men där fuktig mark ansluter ska denna ingå i 

kantzonen som alltså då blir betydligt bredare. Vid nyanlägg-

ning av kantzoner röjs all ung gran bort till förmån för löv och 
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tall. Där avverkningsmogen produktionsgranskog finns avver-

kas denna skog då det är dags för detta. Självföryngring av löv 

och tall får ske medan gran röjs bort.  

 Om mängden gran blir över 50 % i nyanlagda kantzoner tas 

även större granar bort. Detta förutsätter att avverkning kan gö-

ras utan några markskador. 

 Död ved som faller i vattnet får ligga kvar om det inte medför 

några uppenbara risker. Om kanalen spärras av helt kan träd 

antingen kapas eller dras in mot stranden så att toppen lägger 

sig nedströms.  

 Vid Ålfiskeplatsen i nedre delen av Trässhults kanal finns san-

diga isälvsmaterial. Här bör undersökas om det finns möjlighet 

att skapa lämplig miljö där kungsfiskaren kan gräva ut bohålor. 

 Kanottrafik bör inte ske i Trässhultskanal mellan Brosjön och 

Trässhultssjöns utlopp. 

Skötselområde E Utlopp i Hönshyltefjorden  

Beskrivning:  

Sista biten av Trässhults kanal blir mer lugnflytande. Här omges vat-

tendraget av större mader och sumpskog. Strax innan utloppet vidgar 

sig ån i en lagun. Vid mynningen i Hönshyltefjorden växer vassar av 

bladvass och smalkaveldun. Bland våtmarksväxterna förekommer 

bland annat sjöranunkel. Sjögull växer i vid mynningen i några större 

bestånd. 

 

Bevarandemål: 

 Opåverkat våtmarksområde. 

Skötselåtgärder:  
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 Bekämpning av sjögull kan bli aktuellt i området. Kunskap om 

hur detta ska ske måste först öka. 
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Skötselområde 1 (a,b): Ädellövskog (3,6+0,6 ha) 

Beskrivning: 

Området består av ädellövskog av ek och bok samt med inslag av gran 

och tall. En del ung gran växer upp. I norr ligger en nordvänd, något 

blockig sluttning mot sjön. Enstaka äldre eklågor finns där det växer 

dvärgbägarlav Cladonia parasitica. På ek växer grynig lundlav Bacidia 

biatorina, lönnlav Bacidia rubella och havstulpanlav Thelotrema lepadi-

num. 

 

Bevarandemål:  

 Ädellövskog med gott om grövre död ved och gamla träd.  

 Grövre vidkroniga friställda ekar finns i kanten mot öppen 

mark. 

Skötselåtgärder:  

 Röjning av ung gran som växer upp. 

 Röjning runt vissa ekar som står i kanten mot öppen mark i 

södra delen av område b och i norra delen av område b. Ekarna 

bör friställas så att kronan har ca 5 m till närmaste trädkrona om 

inte andra värdefulla träd står intill. 

Skötselområde 2 Blandsumpskog (1 ha) 

Beskrivning: 

Sumpskog som ligger nedanför en sluttning. Skogen består av björk, 

tall, gran, klibbal samt lite ek och bok. En del äldre klibbal och tall fö-

rekommer. I området finns rikligt med död ved i främst i form av lå-

gor. Föryngring av gran sker. 
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Bevarandemål:  

 Blandsumpskog med rikligt med grövre död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. Vid behov röjning av gran. 

Skötselområde 3 Barrsumpskog (2 ha) 

Beskrivning: 

Sumpskog med tall och gran samt med inslag av klibbal och björk. En 

del lågor förekommer i delar av området. På en grövre låga i norra de-

len växer flagellkvastmossa Dicranum flagellare.  

 

Bevarandemål:  

 Blandsumpskog med gott om grövre död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 
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Skötselområde 4 Barrskog (1,1 ha) 

Beskrivning: 

En höjd som är bevuxen med främst gran men även tall. Inslag av löv 

förekommer som asp, björk och ek. På marken växer rikligt med blå-

bär. Sjöstrand finns mot väster och norr. 

 

Bevarandemål:  

 Blandskog med gott om död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling 

Skötselområde 5: Igenväxande åker  (1,1 ha) 

Beskrivning: 

Gräsmark som är under igenväxning.  

Bevarandemål:  

 Öppen mark med gott om blommande örter av många arter 

samt buskar och mindre träd av flera arter. 

Skötselåtgärder:  

 Sen slåtter i augusti eller vårbränning 15 mars-15 april. Ett annat 

alternativ är att stängsla in området och ha sent bete efter den 15 

augusti och gärna tidigt bete fram till den 1 juni. 

 Blommande buskar som nypon, björnbär mm sparas som varie-

rade buskage.  

 Ca 10 blommande träd som sälg, rönn och apel planteras. 
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Skötselområde 6: Blandskog  (1,9) 

Beskrivning: 

I området växer en blandning av tall, gran, bok, ek och björk. En del 

tall är tämligen grov. På ek växer fällmossa Antitrichia curtipendula och 

grynig lundlav Bacidia biatorina.  

 

Bevarandemål:  

 Skog som domineras av ädellöv och grov tall. 

Skötselåtgärder:  

 Gallring av gran. 

Skötselområde 7: Blandsumpskog  (5,2 ha) 

Beskrivning: 

Sumpskog med tall, björk och gran. Den norra delen domineras av 

björk. Skogen är tämligen klen och ung. På marken dominerar blåtåtel. 

 

Bevarandemål:  
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 Sumpskog med gott om död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling 

Skötselområde 8: Hagmarksekar  (0,8 ha) 

Beskrivning: 

Området domineras av grövre vidkroniga ekar som är under igenväx-

ning. I området växer även bok och rönn. Den grövsta eken är 350 cm i 

brösthöjdsomkrets. Delar av området kan betecknas som lövskog. Om-

rådet ligger i anslutning till en beteshage och sluttar mot sumpskogen i 

öster. På ekar växer guldpudrad spiklav Calicium adspersum, sotlav 

Cyphelium inquinans och rostfläck Arthonia vinosa. På marken växer bl a 

gökärt och skogsklöver. 

 

Bevarandemål:  

 Minst 30 vidkroniga ekar som det är röjt runt. 

Skötselåtgärder:  

 Röjning av sly och unga träd runt ca 30 vidkroniga ekar. Träd 

som växer upp i ekarnas kronor och som inte har höga natur-

värden tas bort. Spara blommande träd och buskar som rönn. 

All död ved som torrakor, högstubbar och nedfallna grenar spa-

ras. 

 Utökning av beteshagarna så att hagmarksekarna innesluts. 

Eventuellt barkgnag från hästar bör observeras och vid behov 

åtgärdas. 
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Skötselområde 9 (a,b): Blandlövskog  (0,7 ha) 

Beskrivning: 

I område a växer gott om bok samt ek, tall, klibbal och björk. Tämligen 

gott om död ved förekommer i form av grövre högstubbar. Även 

grövre träd av ek, klibbal och tall finns i området. Bohål finns i träden 

där stare häckar. Området angränsar mot en beteshage i söder och ös-

ter samt mot sjöstrand mot norr och väster. 

Område b ingår i den betade hagen i väster. Mängden död ved är nå-

got mindre i denna del. 

 

Bevarandemål:  

 Blandlövskog med gott om grova träd och död ved. 

 Några friställda hagmarksekar står mot den betade hagen. 

Skötselåtgärder:  

 Röjning runt några ekar som står i kanten mot hagen i område a 

och i område b. 

 Eventuellt utökning av beteshagarna så att hagmarksekarna in-

nesluts. 

 Fri utveckling i övrigt. 

Skötselområde 10: Lövsumpskog  (0,6 ha) 

Beskrivning: 

Lövsumpskog som domineras av björk och med inslag av asp och 

klibbal. Buskskiktet är tätt med gråvide. En del grövre asp förekom-

mer. 

Bevarandemål:  

 Lövsumpskog med gott om död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 
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Skötselområde 11 a-d: Betesmark  (0,5+0,7+1+0,8 ha) 

Beskrivning: 

Betesmarker som betas av häst. Områdena har tidigare troligen varit 

åkermark. Främst i område a och b börjar det komma in en del ängs-

växter som mandelblom, åkervädd, gökärt, skogsklöver, gulmåra, 

knölsmörblomma, vårbrodd, smultron, blodrot och gråfibbla. Vid 

vägen söder om område d finns en sydvänd sandig vägskärning som 

är mycket lämplig för bin och andra steklar. I vägrenarna blommar bl a 

gott om åkervädd. Bland insekter ses svingelgräsfjäril och slåttergräs-

fjäril. 

 

Bevarandemål:  

 Betesmark med gott om blommande örter. 

 Sydvänd sandig vägren som lämpar sig som bomiljö för bin. 

 Rikligt blommande vägrenar, 

Skötselåtgärder:  

 Fortsatt bete. 

 Om möjligt betesuppehåll mellan 1 juni och 15 augusti i område 

a och b så att blomningen hinner utvecklas. 

 Gödsling ska ej ske. 

 Sen slåtter av vägrenar (efter den 1 september) 

 Sandblottor upprätthålls i den sydvända vägrenen. 

Skötselområde 12: (a-b) Bokskog (7+0,4 ha) 

Beskrivning:  

Området domineras av bok med ett tämligen stort inslag av ek. Asp, 

rönn, björk och tall förekommer också. På marken dominerar kruståtel, 

blåbär och ekorrbär. En del grövre bok, ek och asp förekommer till-

sammans med enstaka grova lövlågor och högstubbar. Området ingår i 
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ett mosaiklandskap med öppna betade marker. I kanten mot betesmar-

ker står grövre vidkroniga ekar under igenväxning. I söder går ett fukt-

stråk genom området. Gallring har nyligen gjorts i området. Det före-

kommer en hel del intressanta arter i området som grynig lundlav, li-

ten lundlav, dvärgbägarlav, rostfläck, havstulpanlav, korallav, fäll-

mossa, spinnfingersvamp och guldkremla. I område b är inslaget av 

gran större. 

 

Bevarandemål: 

 Ädellövskog med gott om grova träd och grov död ved. 

 Minst 10 friställda hagmarksekar i anslutning till betesmarkerna. 

Skötselåtgärder:  

 Röjning av gran, främst aktuellt i område b. 

 Röjning runt hagmarksekar som står i anslutning till betesmar-

ker. 

 Eventuellt utökning av beteshagarna så att hagmarksekarna in-

nesluts. 

Skötselområde 13: Blandskog och hagmarksek (1,7 ha) 

Beskrivning:  

En blandskog med tall, ek, rönn, bok, 

gran och asp växer i området. En kraf-

tig föryngring sker av bok, asp och ek. I 

området finns grov ek och tall samt 

grövre asp. Grov ek med stamhålighet-

er förekommer. På grov ek växer bl a 

sotlav Cyphelius inquinans. Närheten till 

vattnet ger fuktigt mikroklimat som 

gynnar lavar. 
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Bevarandemål: 

 Förekomst av grov ek och tall. 

Skötselåtgärder:  

 Gallring och röjning runt grova ekar och tallar. 

Skötselområde 14: Bokskog (5,4 ha) 

Beskrivning:  

Äldre bokskog i en sydostvänd sluttning. Enstaka ek och hassel före-

kommer också. På marken, där fältskikt förekommer, dominerar kru-

ståtel, vitsippa och liljekonvalj. I den sydvästra halvan är föryngringen 

av bok mycket kraftig vilket ger ett tätt buskskikt. Den nordöstra hal-

van är mer öppen. Mängden död ved är tämligen god i delar av områ-

det. I de centrala delarna finns en källmiljö som ger en hög luftfuktig-

het och särskilt goda förutsättningar för kryptogamer på träden. En rad 

ovaliga kryptogamer är påträffade på träden som liten lundlav, kloster-

lav, bokvårtlav, lunglav, liten blekspik, sydlig blekspik, bokfjäder-

mossa och aspfjädermossa. 

 

Bevarandemål: 

 Bokskog med gott om gamla träd och död ved. 

Skötselåtgärder (åker):  

 Fri utveckling. 
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Skötselområde 15: Bokskog och hagmarksekar (1,6 ha) 

Beskrivning:  

Ädellövskog med bok och ek och inslag av gran och rönn. På marken 

växer örnbräken, harsyra, vitsippa, skogsviol och liljekonvalj. Området 

gränsar mot öppna betesmarker. Här finns flera grova hagmarksekar 

med skrovelbark, stamhåligheter och grova nedfallna grenar. På träden 

växer bl a gulpudrad spiklav. Grynig lundlav hittas också i området. 

Bevarandemål: 

 Varierat skogsbryn med olika trädslag. 

 Grova hagmarksekar. 

Skötselåtgärder:  

 Röj försiktigt i etapper runt grova hagmarksekar och efterträ-

dare. Spara blommande träd och buskar som t ex rönn. 

 Eventuellt kan delar av området ingå i betesmarken söder om 

området. 

Skötselområde 16:  Blandlövskog och 

bäckravin (2,5 ha) 

Beskrivning:  

En bäckravin med blandskog med gott om 

grövre träd av olika arter och död ved. I 

fältskiktet hittas blåbär, kruståtel, harsyra, 

majbräken och hultbräken. I övre delen 

har bäcken ett naturligt lopp medan den i 
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nedre delen är grävd och rätad. I området växer främst bok, klibbal, 

björk, hassel, sälg och gran. På en bok växer havstulpanlav. Även en-

staka lönnar förekommer på vilka det bl a växer dvärgtufs. Spår av 

hamling syns på björk. I den västra delen finns även alsumpskog med 

alsocklar och där det växer gott om missne. På stammarna växer glans-

fläck. På marken växer bl a ältranunkel, kärrviol, mannagräs och 

videört. 

Bevarandemål: 

 Blandlövskog med gott om gamla träd och död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

 Den rätade bäcken kan återställas t ex genom tillförsel av död 

ved. 

Skötselområde 17:  Blandlövskog med grova hagmarksekar (2,2 ha) 

Beskrivning:  

Lövskog med ca 10 jätteekar som tidigare stått öppet. Trädskiktet be-

står av ek, björk, tall, bok och asp. I södra delen växer bokskog. En 

kraftig föryngring av lönn sker i delar av området. Hassel förekommer 

också. På ekarna växer bl a sotlav och fällmossa. I norra delen av om-

rådet finns en långsträckt damm där det står rikligt med döda träd. 

Flera hålhäckande fåglar förekommer i området som stare och svartvit 

flugsnappare. 

 

Bevarandemål: 

 Minst 10 friväxande grova hagmarksekar. 

 I övrigt lövskog med bok, ek, asp, björk med inslag av tall där 

det finns gott om gamla träd och död ved. 
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Skötselåtgärder:  

 Försiktig och etappvis röjning runt grova ekar och efterträdare 

för att friställa dessa. 

 Spara död ved. 

Skötselområde 18: (a-e) Blandskog (0,6+0,4+1,2+0,4+0,3 ha) 

Beskrivning:  

Blandskog som växer mellan vägen och sjöstranden. Här växer en 

blandning av bok, tall, björk, rönn och gran. En del grövre tall och bok 

förekommer. Delar av område c kan klassificeras som ren bokskog. 

Längs stranden (område e) finns ett blötare område som domieras av 

tall, gran och björk. Här finns grov tall och tämligen gott om död ved. 

På gran växer här gammelgranslav. 

 

Bevarandemål: 

 Område med grova träd av bok och tall och sikt ut mot sjön. Fö-

rekomst av grövre död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Gallring och röjning för att gynna utvecklingen av grova tallar, 

bokar mm. Gran avverkas. 

 Röjning av sly så att sikten genom området är god.  

 Spara död ved. 

 Fri utveckling om delområde e. 

Skötselområde 19  Blandlövskog (1,7 ha) 

Beskrivning:  

Blandlövskog med asp, lönn, ek och bok. En grov ek står i vägskälet 

längst i söder. 
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Bevarandemål: 

 Gammal blandlövskog med gott om grova träd och död ved. 

 Friväxande hagmarksek. 

Skötselåtgärder:  

 Friställning av grov ek längst i söder. 

 Gallring för att gynna utvecklingen av grova träd. 

 Spara död ved. 

Skötselområde 21 Sumpskog (0,8 ha) 

Beskrivning:  

Ung sumpskog med björk och stort inslag av vide. 

Bevarandemål: 

 Sumpskog med stort inslag av vide.. 

Skötselåtgärder:  

 Med tiden kan avverkning av träd göras för att gynna vide. 

Skötselområde 22 Betesmark och vägrenar (2,6 ha) 

Beskrivning:  

Kävepåverkad betesmark som betas av hästar. I området finns ett 

större bestånd av kanadensiskt gullris. I söder finns en vägren som har 

en rikare blomning av bl a fibblor, gullris, åkervädd, skogsklöver mm. 

En grov hagmarksek står i området samt apel. I skogskanten växer en 

del sly av triviallöv. 

 

Bevarandemål: 

 Betesmark och rikblommande vägren.  

 I hagen står en grov vidkronig ek och blommande träd av t ex 

apel, rönn, sälg och hagtorn. 
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Skötselåtgärder:  

 Fortsatt bete. 

 Slåtter av kanadensiskt gullris under juli så att beståndet utar-

mas. 

 Sen slåtter av vägrenar efter den 30 augusti. 

 Uppmärksamhet så att inte skador på barken från hästgnag 

uppstår. 

 Värdefulla blommande träd och buskar som sälg, hagtorn, apel 

och rönn kan med fördel planteras i dungar. 

Skötselområde 23 Starrmad (1,2 ha) 

Beskrivning:  

Starrmad med viss igenväxning av videbuskage. Området hävdas inte. 

Bevarandemål: 

 Starrmad med videbuskage som inte täcker mer än 25 % av 

ytan. 

Skötselåtgärder:  

 Med tiden bör röjning av träd och buskar göras för att hålla ytan 

öppen. 

Skötselområde 24 Vägren (0,2 ha) 

Beskrivning:  

Sandig vägren med gott om blommor som åkervädd, skogsklöver och 

fibblor. Marken är delvis störd genom grävning vilket gör att ytor med 

bar mineraljord förekommer. Det hotade åkerogräset kalvnos växer i 

vägrenen. En hel del vresros förekommer. Vägrenen tillsammans med 

den sandiga sydvända sluttningen ner mot grustaget är värdefull för 

fjärilar, vildbin och andra steklar. Ängspärlemorfjäril sågs. Förutsätt-

ningar finns för väddsandbi. Unga tallar och en del ung björk håller på 

att växa upp i sluttningen ner mot grustaget. 
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Bevarandemål: 

 Rikblommande vägren där det finns gott om sandblottor. 

Skötselåtgärder:  

 Sen slåtter efter den 31 augusti. 

 Vresrosen grävs bort eftersom den kommer att konkurrera ut 

annan vegetation. 

 Ung björk röjs bort eftersom de kommer att beskugga vägrenen. 

Vissa buskage med t ex ung tall ger vindskydd och varmare 

mikroklimat och kan därför sparas. När tallarna blir större kan 

de avverkas. 

Skötselområde 25 Grustag (0,9 ha) 

Beskrivning:  

Den nordöstra delen av ett gammalt återställt grustag där tall har plan-

terats. Området utgör en sydvästvänd sluttning av grustaget. Slutt-

ningen ser ut att vara en lämplig bomiljö för vildbin och andra steklar. 

 

Bevarandemål: 
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 Solexponerad miljö med bar mineraljord. 

Skötselåtgärder:  

 Ta bort tall så att området är solexponerat. 

 Harvning av fläckar så att lämpliga bomiljöer upprätthålls.  

 Insådd av lämpliga örter som trivs på torr mark och som ger en 

värdefull blomresurs. 

Skötselområde 26  Björksumpskog (6,6 ha) 

Beskrivning:  

Ung björksumpskog som har vuxit upp på tidigare åkermark Lite 

klibbal och gran förekommer också. Genom området rinner en grävd 

och rätad bäck. 

 

Bevarandemål: 

 Lövsumpskog. Ett alternativ kan vara anläggning av våtmark i 

området. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 27 Lövdungar och hagmark (0,9 ha) 

Beskrivning:  

Området utgörs av den västra delen av en beteshage samt ett löv-

trädsområde som ligger väster om hagen. Lövträden i området består 

av bok, asp, tall och gran. Intill hagen ligger några odlingsrösen som är 

bevuxna med bl a grov asp och grov bok. En hel del grövre död ved 

förekommer. I betesmarkens västra del växer tämligen gott om skogs-

klöver och gökärt samt en del ängsvädd, åkervädd och liten blåklocka. 
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Bevarandemål: 

 Blandlövskog med gott om död ved och grova träd. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

 Lövområdet väster om betesmar-

ken kan med fördel ingå i hagen. 

Skötselområde 28 Barrskog (0,9 ha) 

Beskrivning:  

Området domineras av gran med litet 

inslag av ek, bok, björk och tall. Några 

mycket gamla granar finns i området 

med en ålder på troligen över 150 år. På 

granarna växer rikligt med gammel-

granslav och på marken växer blåmossa. 

I fältskiktet dominerar blåbär. 

Bevarandemål: 

 Barrblandskog med gott om gamla träd och död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 29 (a-e) Tallskog (4+0,1+0,2+0,9+0,1 ha) 

Beskrivning:  

Stränder samt några mindre öar som domineras av tall med inslag av 

björk. I det större området längs den östra stranden (område a) finns 

även inslag av gran och rönn. Föryngring av bok, ek, gran och rönn 



 

 

 51 

sker i området. I buskskiktet finns brakved samt en del gamla enar. I 

fältskiktet dominerar blåbär. 

Det finns en hel del grova tallar med brösthöjdsomkrets på upp till 205 

cm. En mindre mängd död ved förekommer. Stora tuvor med blåmossa 

växer på marken och på granar växer tämligen rikligt med gammel-

granslav. 

 

Bevarandemål: 

 Skog med grova tall och inslag av björk, rönn, gran och en samt 

gott om död ved. På marken växer täta bestånd av blåbär. 

Mängden gran ska understiga 30 %. 

Skötselåtgärder:  

 Röjning av gran görs för att hindra igenväxning av gran. Detta 

görs bäst genom att ta bort ung gran som kommer upp och låta 

den gamla granen få åldras och dö. 

 Gallring av vuxen gran för att gynna grov tall kan också eventu-

ellt behövas i framtiden. Detta görs om gran överstiger 30 % el-

ler tidigare då man bedömer att granen konkurrerar ut tallen. 

 Lövträd och död ved sparas. 

 Fri utveckling på öar. 
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Skötselområde 30 (a,b) Granskog (2,1 ha) 

Beskrivning:  

Granskog med grov gran och gott om lågor. I området växer ett be-

stånd med knärot. I mitten av området finns en fuktdråg med klenare 

björk. Fältskiktet är sparsamt p g a den täta skogen. 

 

Bevarandemål: 

 Granskog med gott om död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 31 Barrblandskog (0,9 ha) 

Beskrivning:  

En smalare remsa med strandskog av gran, tall och björk. En del grov 

tall förekommer. På marken växer blåbär och odon. Delar av området 

har blöt mark. Senvuxna och döda granar och grov tallåga förekom-

mer. På död senvuxen gran finns spår av de ovanligare vedskalbag-

garna bronshjon och vågbandad barkbock. 

Bevarandemål: 
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 En minst 15 m bred kantzon mot sjön som består av blandskog 

med gott om grova träd och död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Utöka kantzonen där det behövs. Fri utveckling. 

Skötselområde 32 Barrblandskog (0,9 ha) 

Beskrivning:  

En ö med barrblandskog med tall, gran och björk. 

Bevarandemål: 

 Blandskog med gott om grova träd och död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 33 Barrskog (0,9 ha) 

Beskrivning:  

En barrskog längs stranden som domi-

neras av gran och tall. På marken växer 

blåbär och kruståtel. Bland mossorna på 

marken hittas västlig hakmossa och 

kammossa. I området finns rikligt med 

grova barrlågor av olika ålder där det bl 

a växer långfliksmossa. I de ljusluckor 

som uppstått där träd fallit växer gott 

om linnea. 

Bevarandemål: 

 Barrskog med gott om grova träd och död ved. På marken växer 

gott om linnea. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 34 (a,b) Aspskog (0,5+0,3 ha) 

Beskrivning:  

Aspskog med inslag av gran, rönn, björk, ek, sälg och bok. En del grov 

asp förekommer samt asp med håligheter. Ett hackspettbo observera-

des. Hallonblomfluga som lägger ägg i ihåliga träd sågs vid stamhålig-
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heter hos asp. På marken dominerar blåbär samt örnbräken. I område a 

ligger mycket stenblock från grävning i kanalen. 

 

Bevarandemål: 

 Aspskog med gott om gammal asp och död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Röjning av gran för att gynna lövträd. 

Skötselområde 35 Barrskog (1,7 ha) 

Beskrivning:  

En smalremsa med skog av tall, gran, björk och asp längs sjöstranden. 

Enstaka grövre tallar förekommer. 

Bevarandemål: 

 En minst 20 m bred kantzon med gamla och grova träd av 

främst tall, asp, björk och rönn. Mängden gran understiger 30 % 

i kantzonen. 

Skötselåtgärder:  

 En kantzon anläggs genom att en minst 20 m bred zon lämnas 

där ingen plantering sker, ung gran röjs bort och löv samt tall får 

självföryngras. Inget skogsbruk för produktion sker i kantzonen. 

 I framtiden kan avverkning av gran behövas. Detta görs då an-

delen gran överstiger 30 % eller tidigare då man bedömer att 

granen konkurrerar ut tall och löv som björk, asp och rönn. 

Skötselområde 36 Ung granskog (0,7 ha) 
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Beskrivning:  

Ung planterad granskog. 

Bevarandemål: 

 En minst 20 m bred kantzon med gamla och grova träd av 

främst tall, asp, björk och rönn. Mängden gran understiger 30 % 

i kantzonen. 

Skötselåtgärder:  

 En kantzon anläggs genom att den unga granen röjs bort i en 

minst 20 m bred zon mot vattendraget. Ingen plantering sker 

utan löv samt tall får självföryngras. Ung gran som växer upp 

röjs bort. Inget skogsbruk för produktion sker i kantzonen. 

 I framtiden kan avverkning av gran behövas. Detta görs då an-

delen gran överstiger 30 % eller tidigare då man bedömer att 

granen konkurrerar ut tall och löv. 

Skötselområde 37 Barrskog (3 ha) 

Beskrivning:  

Barrskog med gran och tall och med 

inslag av björk och ek. I de södra 

delarna av området är marken fuk-

tig. På marken dominerar botten-

skiktet med kvastmossor, husmossa 

och väggmossa. I fältskiktet domine-

rar blåbär. Det finns gott om grövre 

död ved av olika ålder i området. På 

barrlågor växer ovanliga levermos-

sor som vedtrappmossa och korn-

knutmossa. I björkhögstubbe fanns 

bohål av mindre hackspett. Gott om 

hålhäckande fågelarter finns i områ-

det som spillkråka, talltita och tofs-

mes. 

Bevarandemål: 

 Barrskog med gott om gamla träd och död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 38 Gransumpskog (5 ha) 



 

 

 56 

Beskrivning:  

En stor del av området består av 

gransumpskog. Torrare delar med 

granskog finns också. Gran domi-

nerar med stort inslag av tall samt 

lite björk. På marken dominerar 

blåbär. I området finns rikligt med 

död ved av olika ålder. Gott om 

gamla lågor förekommer. På lå-

gorna växer rikligt med kornknut-

mossa och långfliksmossa samt på 

flera platser den sällsynta ved-

trappmossan. Flagellkvastmossa 

växer också på lågor. På marken 

hittas mossor som stor revmossa 

och kammossa. Hålhäckande fåglar 

som noterats är svartmes och tofsmes. En hel del senvuxen gran före-

kommer. På senvuxna döda granar hittas gnagspår av de ovanligare 

vedskalbaggarna bronshjon och vågbandad barkbock. 

Bevarandemål: 

 Gransumpskog med gott om död ved och gamla träd. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 39 Tallsumpskog (3,1 ha) 

Beskrivning:  

Klen tallsumpskog. Pors dominerar fältskiktet. Skvattram förekommer. 

Bevarandemål: 

 Tallsumpskog med gamla träd och död ved.. 

Skötselåtgärder:  



 

 

 57 

 Fri utveckling. 

Skötselområde 40 Hygge (2,2 ha) 

Beskrivning:  

Ett hygge på fuktig mark med gott om död ved i form av hyggesrester. 

Längs stranden står en bård av främst lövträd. Många av dessa har 

blåst ner och rikligt med död ved finns längs stranden. Här står även 

en hel del torrakor av gran.  

 

Bevarandemål: 

 Blandsumpskog som domineras av lövträd. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 41, 44 Björksumpskog (1,1+0,2 ha) 

Beskrivning:  

Tämligen ung sumpskog som domineras av björk med inslag av ek, tall 

och gran. I buskskiktet växer en del vide och brakved. Delar är fortfa-

rande öppnare mader med starr och blåtåtel. Pors växer även rikligt i 

området. En mindre mängd död ved förekommer i form av björklågor 

och björkhögstubbar samt grantorraka. 
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Bevarandemål: 

 Lövsumpskog. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 42 Barrsumpkog (3,7 ha) 

Beskrivning:  

Skog på fuktig mark som domineras av gran och tall med inslag av 

björk. I buskskiktet växer brakved. Fältskiktet domineras av blåtåtel 

och blåbär. Skogen är av produktionsskogskaraktär och mängden död 

ved är liten. Eftersom skogen växer på fuktig mark och ligger intill 

Trässhults kanal är det dock värdefullt om det inte sker skogsbruk i 

området. Körskador påverkar vattenkvaliteten negativt. 

Bevarandemål: 

 Blandsumspkog med gamla träd och gott om död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Avverkning av gran då det är tjäle så att inga körskador upp-

står. Därefter kan en mer lövrik skog få utvecklas som sedan får 

utvecklas fritt. 

Skötselområde 43 Lövskog och grova hagmarksekar (1 ha) 

Beskrivning:  

Ett lövområde som domineras av ek, 

asp smat med inslag av bok. Två 

grova hagmarksekar med bröst-

höjdsomkrets på ca 4 m samt en grov 

bok finns i öster. På de grova ekgre-

narna växer den sällsynta svampen 

rutskinn. 

Bevarandemål: 

 Fristående hagmarksekar. 

Skötselåtgärder:  

 Försiktig etappvis röjning för 

friställning av de grova ekar-

na. 
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Skötselområde 45 Ädellövträd, hagmarksrest (0,9 ha) 

Beskrivning:  

Lövbevuxet område vid sjöstrand som tidigare betats. I området domi-

nerar ek med inslag av lind, bok, björk, klibbal, tall, asp, rönn och has-

sel. Bland träden finns grov ek, grov bok och gammal tidigare hamlad 

lind samt tämligen grov tall.  Ekar med håligheter förekommer samt 

med ytor av död ved.  Några ekar har karaktären av hagmarksekar 

med skrovelbark. I den gräsbevuxna marken mot öster finns ängsväx-

ter som bockrot, gökärt, skogsklöver, liten blåklocka, ängsvädd och 

åkervädd. 

 

Bevarandemål: 

 Betat område med gamla grova ädellövträd och hagmarksek. 

Skötselåtgärder:  

 Försiktig och etappvis röjning runt grova ekar som står i östra 

delen så att dessa friställs. 

 Återupptaget bete med sent betespåsläpp efter den 15 augusti. 

Gärna tidigt bete fram till den 1 juni. 

Skötselområde 46 Betesmark (1,1 ha) 

Beskrivning:  

Betesmark i anslutning till lövdungen i område 45. Marken är kväve-

påverkad och inte särskilt artrik men rester av ängsflora finns i kanten 

mot område 46 med bockrot, gökärt, skogsklöver, liten blåklocka, 

ängsvädd och åkervädd. 

Bevarandemål: 

 Hävdad blomrik betesmark eller slåttermark. 
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Skötselåtgärder:  

 Området slås och/eller betas med sent betespåsläpp efter den 15 

augusti. 

Skötselområde 47 Trädbevuxen hagmark (4,1 ha) 

Beskrivning:  

Hagmark med ekdungar. Ekarna är medelgrova och kan med tiden 

utvecklas till grova hagmarksekar. Området betas av häst och är hårt 

betat. 

 

Bevarandemål: 

 Betad hagmark med grova hagmarksekar. 

Skötselåtgärder:  

 Fortsatt bete. Det är fördel om betestrycket blir lägre, t ex genom 

att djuren även kan utnyttja område 46. 

 Öppna upp kring vissa ekar så att de kan utvecklas till hag-

marksekar. 

 Spara död ved. 

Skötselområde 48 (a, b) Hagmark (1,4+2 ha) 

Beskrivning:  

Trädbevuxna hagmarker som betas av får och nötdjur. Bl a förekom-

mer ek varav en del är tämligen grova och vidkroniga. I området växer 

darrgräs, Jungfru Marie nycklar, slåttergubbe och jungfrulin. Tidigare 

har även solvända funnits (uppgifter från markägare). 
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Bevarandemål: 

 Hagmark med arter knutna till ogödslade betesmarker. 

Skötselåtgärder:  

 Fortsatt bete. 

 Om möjligt sent betespåsläpp efter 15 augusti på blomrikare de-

lar. 

Skötselområde 49 Blandlövskog (0,9 ha) 

Beskrivning:  

Strandskog som består av ek, björk och asp. 

Bevarandemål: 

 Blandlövskog med gamla och grova träd. 

Skötselåtgärder:  

 Eventuellt röjning i den norra delen för att gynna utvecklingen 

av grova träd. I övrigt fri utveckling. 

Skötselområde 50 (a, b) Tallskog (6,4+0,3 ha) 

Beskrivning:  

En smalare remsa med strandskog av 

främst tall med inslag av gran samt 

björk och klibbal. En hel del grova tallar 

förekommer i hela området längs 

stranden. På marken dominerar blåbär 

tillsammans med ljung, lingon och örn-

bräken. Enstaka äldre senvuxna granar 

förekommer också. Hålhäckande fåglar 

som spillkråka, tofsmes och entita före-
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kommer. Fiskgjusebo finns i området. Duvhök observerades.  

Bevarandemål: 

 En minst 20 m bred kantzon längs hela stranden. 

 Kantzoner på minst 20 meter med gammal skog av tall, björk, 

asp och gran där det inte sker skogsbruk finns längs stränder. 

Mängden gran ska inte överstiga 30 % i kantzonerna. 

 Rik förekomst av grova tallar. 

 Förekomst av häckande fiskgjuse. 

Skötselåtgärder:  

 På platser där kantzonen understiger 20 m anläggs sådana ge-

nom att en minst 20 m bred zon lämnas där ung gran röjs bort 

och löv samt tall får självföryngras. Inget skogsbruk för pro-

duktion sker i kantzonen. Gallring av ung tall kan göras för att 

grova tallar ska utvecklas. 

 I framtiden kan avverkning av gran behövas i talldominerade 

områden och områden med grov tall för att gynna utvecklingen 

av grova tallar. Detta görs då andelen gran överstiger 30 % eller 

tidigare då man bedömer att granen konkurrerar ut tallen. 

 I närheten av fiskgjuseboet bör minst en skyddszon med 50 m 

skog lämnas kvar. 

Skötselområde 51 Blandsumpskog (0,5 ha) 

Beskrivning:  

Sumpskog som översvämmas vid högvatten. Skogen domineras av 

björk samt en hel del gran med inslag av ek och tall. Längs stranden 

finns ett tätare buskskikt av vide och brakved. På marken dominerar 

videört, strandklo, krypven och ältranunkel. En del död ved förekom-

mer i form av högstubbar, lågor och rotvältor. 
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Bevarandemål: 

 Blandsumpskog med gott om gamla träd och död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 52 Björksumpskog (5,6 ha) 

Beskrivning:  

En gallrad sumpskog som domineras av medelgrov björk med litet in-

slag av klibbal och asp. En hel del vide förekommer i buskskiktet.  Det 

förekommer ganska rikligt med rotvältor av björk. På marken växer 

starr, kärrtistel, videört, tuvtåtel, veketåg och missne. Området har tro-

ligen tidigare använts som åker, slåtter- eller betesmark. En grävd bäck 

rinner genom området som mynnar i Trässhultssjön. Markanvänd-

ningen kan därför påverka vattenkvaliteten i sjön. 

 

Bevarandemål: 

 Lövsumpskog med gamla träd och gott om död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. På grund av blöt mark är det bra att inte bedriva 

skogsbruk i området p g a risk för körskador och påverkan på 

vattenkvaliteten.  

Skötselområde 53 Blandsumpskog (1,5 ha) 

Beskrivning:  

Sumpskog som domineras av björk med stort inslag av tall samt lite 

gran. Ett glest buskskikt av brakved och vide. 

Bevarandemål: 

 Blandsumpskog med gott om gamla träd och död ved. 

Skötselåtgärder:  
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 Fri utveckling. På grund av blöt mark är det bra att inte bedriva 

skogsbruk i området p g a risk för körskador och påverkan på 

vattenkvaliteten. 

Skötselområde 54 (a, b) Lövbård (0,5+0,9 ha) 

Beskrivning:  

En smal remsa med strandskog av björk, gran, klibbal och tall. Enstaka 

grov tall förekommer samt lite död ved i form av högstubbar. Innanför 

remsan finns granproduktionskog i öster och hygge i väster. 

Bevarandemål: 

 Lövrik kantzon med inslag av tall av minst vattendragets bredd. 

Skötselåtgärder:  

 Gallra gran till förmån för löv och tall. I övrigt fri utveckling. 

Skötselområde 55 Igenväxande mad (1,3 ha) 

Beskrivning:  

Frisk till fuktig mark med glest trädskikt av björk, ek, klibbal och asp 

samt en hel del buskage med vide. 

Bevarandemål: 

 Två alternativ: sumpskog med gott om grova träd och död ved 

eller hävdad mad. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling eller återupptagen hävd genom bete. 

Skötselområde 56 (a, b) Lövsumpskog (0,8+0,5 ha) 

Beskrivning:  

Sumpskog som domineras av björk. I buskskiktet finns vide. Längs ån 

står även en del pil. På marken växer blåtåtel, pors och vass. 

Bevarandemål: 

 Lövsumpskog med gott om grova träd och död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 57 (a-d) Mader (10+0,9+1,2+0,7 ha) 
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Beskrivning:  

Öppna mader som är bevuxna med pors, blåtåtel, starr och kråkklöver 

samt sjöfräken och ängsull. På den stora maden växer glest med små 

tallar samt brakved och vide i kanterna. Nära ån finns även en del 

klibbal och vide. Här växer även vass. 

 

Bevarandemål: 

 Mader som påverkas av naturliga vattenståndsfluktuationer. 

Skötselåtgärder:  

 Inga särskilda. 

Skötselområde 58 Alsumpskog (1,8 ha) 

Beskrivning:  

Till största delen alsumpskog. Pil växer intill vattendraget. I buskskik-

tet växer vide. Bland vattenväxter finns bladvass, kaveldun, fackel-

blomster, jättegröe, vattenklöver, kråkklöver och sprängört. 

Bevarandemål: 

 Sumpskog med gott om gamla träd och död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 

Skötselområde 59 Lövsumpskog (1,5 ha) 

Beskrivning:  

Gles sumpskog med klibbal och björk samt gott om vide. Det finns 

ganska gott om rotvältor av björk. Vass växer i området. 

Bevarandemål: 

 Sumpskog med gott om gamla träd och död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Fri utveckling. 
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Skötselområde 60 Hagmark (2,6 ha) 

Beskrivning:  

En trädbevuxen hagmark med främst björk samt en del rönn, klibbal, 

tall och en. En del äldre björk förekommer. Området är tämligen hårt 

betat av får. 

 

Bevarandemål: 

 Betad hagmark med glest trädskikt av gamla träd av ek, björk, 

rönn och tall samt buskar med en.  

 Krontäckning ca 25 %. 

 Blommande träd och buskar som rönn förekommer. 

Skötselåtgärder:  

 Gärna tidigt bete fram till den 1 juni för att hålla efter igenväx-

ning. Därefter betesuppehåll för att gynna blomning av örter till 

den 15 augusti. 

 Gallring av klenare björk för att gynna utvecklingen av grövre 

träd samt för att hålla markerna lagom öppna. 

 Gynna blommande träd och buskar samt eventuell ek vid röj-

ningar. 

Skötselområde 61 Tallskog (2 ha) 

Beskrivning:  

Skogsparti som domineras av tall med inslag av björk. Föryngring sker 

av ek och rönn. På marken dominerar kruståtel och blåbär med inslag 

av örnbräken. En del grövre tall förekommer samt en grov tallåga. 
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Bevarandemål: 

 Grov tallskog med grov död ved. 

Skötselåtgärder:  

 Inga direkta åtgärder behöver göras. Död ved som utvecklas tas 

inte bort.  

Skötselområde 62 Tallskog (8,7 ha) 

Beskrivning:  

Område som domineras av tallskog på fuktig mark. I delar av området 

växer björk, asp och gran. Skogen är likåldrig och mängden död ved är 

liten. 

 

Bevarandemål: 

 Gammal skog av tall med inslag av grov björk och asp med gott 

om död ved. Litet inslag av gran. 

Skötselåtgärder:  

 Gallring av gran görs med tiden i områden som inte är blöta och 

där det inte finns risk för körskador. I övrigt fri utveckling. 
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BILAGOR 

Noterade förekomster av naturvårdsintressanta arter 

 
Art Delomr. Kate-

gori 

Ko

or-

di-

nat 

Inv.å

r 

Refe-

rens 

Kommentar 

Fåglar       

Trana A EU  2009 5  

Spillkråka 37, 50 EU  2008 4  

Mindre hackspett  37 NT  2008 4  

Fiskgjuse  50 EU  2008 4  

Kungsfiskare  VU  2009 5  

Tornseglare  NT  2009 5  

Entita  43, 50   2008 4 NT (2005) 

Talltita 37, 38   2008 4 Minskande, indi-

kerar äldre skog 

       

Reptiler       

Snok A, B F  2008 4  

       

Amfibier       

Vanlig groda B F  2008 4  

       

Fisk       

Sandkrypare B ÅGP  2008 4  

       

Insekter       

Bronshjon Callidium coreaceun 31, 38   2009 5 Signalart, gran-

skog 

Vågbandad barkbock Semanotus undatus 31, 38   2009 5 Signalart, gran-

skog 

Svingelgräsfjäril Lasiommata megera 11c   2009 5 Ind.art hagmark 

Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja 11c   2009 5 Ind.art hagmark 

Brun mulmblomfluga Brachypalpoides laphri-

formis 

43   2009 5 Signalart för 

hålträd 

Röd stubblomfluga Blera fallax 17   2009 5 Signalart äldre 

barrskogar 

       

Vattenlevande evertebrater       

Tjockskalig målarmussla Unio crassus B, D EN, 

EU, 

ÅGP, F 

 2008 1, 4, 6  

Stor dammussla Anodonta cygnea B   2008 4  

Blåbandad jungfruslända Calopteryx 

splendens 

B   2008 4  

Flodflickslända Platycnemis pennipes B   2008 4  

Vattenfis Aphelocheirus aestivalis B   2008 4  

Brun virvelbagge Orectochilus villosus B   2008 4  

Nattslända Brachycentrus subnubilus B   2008 4  

Nattslända Oecetis notata B   2008 4  

Nattslända Oecetis testacea B   2008 4  

Nattslända Ceraclea annulicornis B   2008 4  

Nattslända Psychomyia pusilla B   2008 4  
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Kärlväxter       

Knärot 30 NT, S2  2008 4 Signalart, barr-

skog 

Linnea 33   2009 4, 5  

Kalvnos 25 EN, 

ÅGP 

 2009 5  

Darrgräs 48 i  2009 8 Ind.art hagmark 

Jungfrulin 48 i  2009 8 Ind.art hagmark 

Solvända 48 i  ? 8 Ind.art hagmark 

Bockrot 46 i     

Gökärt 11, 27, 46, 48 i  2009 5 Ind.art hagmark 

Jungfru Marie nycklar 48 F, i  2009 8 Ind.art hagmark 

Mandelblom 11 i  2009 5 Ind.art hagmark 

Knölsmörblomma 11a, 11b i  2009 5 Ind.art hagmark 

Skogsklöver 11, 27. 46 i     

Slåttergubbe 48 NT, i  2007 8 Ind.art hagmark 

Ängsvädd 27,46 i  2009 5 Ind.art hagmark 

Sjöranunkel E   2008 4  

Missne B, 16 S2  2008 4  

       

Mossor       

Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum 37, 38 NT, S3  2009 4, 5  

Kornknutmossa Odontoschisma denudatum 37,38 NT, S2  2008 4,5  

Långfliksmossa Nowellia curvifolia 33, 37, 38 S2     

Stor revmossa Bazzania trilobata 38 S3     

Bokfjädermossa Neckera pumila 14 NT,S3  2009 3 Signalart skog 

Aspfjädermossa Neckera pennata 14 NT  2009 3 Signalart skog 

Fällmossa Anthitrichia curtipendula 1a,12a,14, 17 S2  2009 3, 4, 5 Signalart skog 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 14 S1  2009 3,4,5 Signalart skog 

Klippfrullania Frullania tamarisci 12a,14 S2  2009 3,4,5  

Flagellkvastmossa Dicranum flagellare 3,38 S2  2009 4,5  

Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus 33 S3     

Blåmossa Leucobryum glaucum 29a,33 S1     

       

Lavar       

Sotlav Cyphelium inquinans 8,9a,12a,13,1

5,17 

S2  2009 3,4,5 Signalart skog 

Glansfläck Athonia spadicea 14,16 S2  2008 3,4  

Traslav Leptogium lichenoides 14 S2  2008 3  

Grynig lundlav Bacidia biatorina 1a,6,9a,12a,1

5 

  2009 3,5 NT (2005) 

Rostfläck Arthonia vinosa 8,12a,14,15,1

6,17,43 

S2  2009 3,4 Signalart skog 

Liten blekspik Sclerophora peronella 12a,14 NT,S3  2009 3 Signalart skog 

Sydlig blekspik Sclerophora amabilis 14 VU,S3  2009 5  

Gammelgranslav Lecanactis abietina 15,16,28,29a, 

33,37,38 

S1     

Grynig filtlav Peltigera collina 15 S3  2009 3 Signalart skog 

Havstulpanlav Thelotrema lepadinum 1a,12a,14,16 S3  2009 3,5 Signalart skog 

Liten lundlav Bacidina phacodes 14 NT  2009 3,5  

Bokvårtlav Pyrenula nitida 12a,14 NT,S3  2009 3 Signalart skog 

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum 8,9a,15 S3  2009 3,5 Signalart skog 

Dvärgbägarlav Cladonia parasitica 1a,8,12a NT,S3  2009 3,5  

Dvärgtufs Leptogium teretiusculum 16 S2  2007 4 Signalart skog 

Barkkornlav Lopadium disciforme 12a,14 S  2008 3  

Bokkantlav Lecanora glabrata 14 NT,S3  2008 3  

Gulnål Chaenotheca brachypoda 12a,14 S1  2008 3  
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Korallav Sphaerophorus globosus 12a S3  2009 5  

Lönnlav Bacidia rubella 1a,12a,14, 17 S1  2008 3,4  

Klosterlav Biatoridium monasteriense 14 NT  2008 3  

Lunglav Lobaria pulmonaria 14 NT,S3  2008 3  

Grynig blåslav Hypogymnia farinacea 37 S1  ? 7  

       

Svamp       

Rutskinn Xylobolus frustulatus  NT,S2  2009 4,5  

Tallticka Phellinus pini 9a NT, S3  2008 3,7  

Spinnfingersvamp Lentaria byssiseda 12a NT  2008 3  

Blodsopp Boletus luridiformis 9a S3  2008 3  

Guldkremla Russula aurea 12a S3  ? 7  

Jätteticka Meripilus giganteus 16 ma  2008 4  

 

Förkortningar: 

EN – starkt hotad 

VU – sårbar 

NT – missgynnad 

 

EU – Art- och habitatdirektivet 

F – fridlyst 

ÅGP – åtgärdsprogram 

 

S3 – skoglig signalart, mycket bra signalart 

S2 – skoglig signalart, bra signalart 

S1 – skoglig signalart, mindre bra signalart 

 

i – indikatorart för naturliga fodermarker 

 

ma – mindre allmän 
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