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Framsidans bilder visar olika platser i inventeringsområdet.

Detta är en projektrapport skriven av Fennicus Natur AB. Företaget drivs av Mikael Hagström.
Fennicus Natur genomför såväl bredare allmänekologiska inventeringar som mer specialiserade
inventeringar av kryptogamer och fåglar. Företaget skriver också skötselplaner, genomför guidningar
och håller enstaka föredrag. Samtliga foton är tagna av Mikael Hagström.
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Sammanfattning
Inventeringsområdet domineras av tallskog belägen på geovetenskapligt värdefulla isälvsavlagringar
med inslag av dödisgropar. I området finns en mindre yta med öppen sandig hed som har ett påtagligt
naturvärde och en större glest skogsklädd äldre tallmo med visst naturvärde. Här finns också några
dikningsskadade dödismyrar samt ett skadat källkärr som också har vissa naturvärden. De fridlysta
men vanliga arterna mattlummer och revlummer påträffades i området. Inga områden eller element
som omfattas av generellt biotopskydd påträffades i inventeringsområdet.

Allmän beskrivning av naturmiljön
Inventeringsområdet är 30 hektar stort och ligger en knapp mil söder om Jönköping, alldeles intill E4
(se karta 1). Området domineras av tallskog belägen på ganska mäktiga isälvsavlagringar.
Topografiskt är områdets nordöstra del väldigt plant medan den sydvästra halvan är kuperad med ett
antal dödisgropar. I bottnen på dödisgroparna finns små våtmarker. Inom området finns flera
fornlämningar och andra kulturhistoriskt intressanta lämningar från bland annat kolframställning.
Hela området har ett högt geologiskt värde som inte behandlas i denna rapport.

Metodik och avgränsning
Inom det avgränsade inventeringsområdet vid ”Hyltena” (se Karta 1) har naturvärdesinventering
genomförts, som följer ”Svensk standard för naturvärdesinventering SS 199000 2014” med
ambitionsnivå ”Medel” och tilläggen ”Naturvärdesklass 4” och ”Generellt biotopskydd”.
Metodiken innebär förenklat att områden med större positiv betydelse för biologisk mångfald än den
genomsnittliga miljön redovisas och beskrivs samt klassas i en fyrgradig skala där klass 1 är högsta
naturvärde (av stor betydelse på nationell eller global nivå), klass 2 är högt naturvärde (av stor
betydelse för biologisk mångfald på regional nivå), klass 3 är påtagligt naturvärde, klass 4 är områden
av visst värde för biologisk mångfald. Fynd av rödlistade och fridlysta arter redovisas som punkter på
en karta och levereras också som ett GIS-skikt till kommunen. Företeelser som omfattas av generellt
biotopskydd, t ex odlingsrösen och våtmarker i jordbruksmark karteras också, men då inga sådana
påträffades i området nämns detta inte ytterligare i rapporten. För mer detaljer om metodik och
klassning hänvisas till standarden.
Området fältbesöktes 9e juni 2017.
Inventeringen omfattar inte kulturhistoriska eller geovetenskapliga värden.
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Karta 1: Översiktskarta över det undersökta området.

Begreppet rödlistad art och naturvårdsart
Rödlistade arter är arter som minskar, är särskilt känsliga för pågående markanvändning eller är så
sällsynta att de löper risk att dö ut från landet enligt ArtDatabankens expertkomittéer (Gärdenfors, U
(ed) 2015). De rödlistade arterna delas in i olika kategorier utefter hur stor risken för att de ska dö ut
från Sverige bedöms vara. Kategorin NT är den kategori som innebär den lägsta risken men ändå
nästan hotade (Near Threatened), VU står för Vulnerable = sårbar, EN står för Endangered dvs starkt
hotad, CR står för Critically Endangered akut hotad och sedan finns en kategori DD, Data Deficient,
där arter som man saknar tillräcklig kunskap om men som ändå tros hamna inom rödlistan hamnar.
Naturvårdsarter omfattar arter som indikerar att ett område har högt naturvärde och arter som i sig
själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Med naturvårdsarter avses i detta fall skyddade
arter, rödlistade arter, typiska arter för Natura 2000-naturtyper, ansvarsarter och signalarter.

Resultat
Resultatet av inventeringen redovisas i en artdel som redovisar rödlistade och fridlysta arter samt en
områdesdel med översiktligt beskrivna områden med naturvärden. Eftersom särskilt värdefulla träd
och områden eller element som omfattas av generellt biotopskydd inte påträffats utgår dessa kapitel
från rapporten.
I området har 2 fridlysta kärlväxter påträffats vid inventeringen (se karta 2 för läge).
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Naturvårdsintressanta arter
Inom inventeringsområdet har ett antal naturvårdsintressanta arter noterats. Främst handlar det om
kärlväxter gynnade av hävd på sandig mark men också ett par arter lummer som är utpräglade
skogsarter. Den rödlistade orkidén korallrot är funnen strax norr om området för några år sedan (2014)
De fridlysta arter som påträffats redovisas nedan med en kort beskrivning av dess ekologiska behov.
(Ingen rödlistad art påträffades).
Revlummer Lycopodium annotinum. Fridlyst. Arten är vanlig på skogbevuxen torvmark och i skog
med lite tjockare förnalager. Den är påträffad i ett mycket rikt bestånd i sluttningen av en dödisgrop.
Mattlummer Lycopodium clavatum. Fridlyst. Arten är något mindre vanlig än ovanstående men ändå
inte sällsynt på mager sand- eller torvmark, främst i lite glesare skogar. Den är påträffad på
motstående sluttning i samma dödisgrop som revlummern samt även vid den nordöstra spetsen av
inventeringsområdet.

Karta 2: Växtplatser för fridlysta arter. Ingen rödlistad art har noterats i området
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Områden med biologiska naturvärden
Vid inventeringen identifierades ett område med påtagligt naturvärde (klass 3) och fem med visst
naturvärde (klass 4).

Naturvärdesobjekt

Karta 3: Naturvärdesobjekt.
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Område 1

11,1 ha

Tallmo

Klass 4, Visst naturvärde?

Naturvärdesbedömning
Området har ett visst biotopvärde då det rör sig om en naturtyp som minskar i utbredning i sin typiska
form. Anledningen att klassen inte bedöms högre beror på avsaknaden av riktigt gamla träd och viss
negativ påverkan från skogsbruk samt att vanliga skogsmossor förefaller breda ut sig på lavarnas
bekostnad. Artvärdet bedöms som lågt då bara enstaka naturvårdsart påträffats (se även under punkten
osäkerhet).
Beskrivning
Området utgörs av en i huvudsak plan tallmo med sluttande kanter mot norr och mot en dödisgrop i
den västra delen. Bottenskiktet täcks ungefär till hälften av renlavar och islandslav och den andra av
väggmossa, husmossa och kvastmossa. Blåbärsris och mjölon förekommer fläckvis medan lingonriset
är mer jämnt utspritt. Skogen är plockhuggen och gles och åldern på överståndarna bedöms vara
mellan 110 och 120 år.
Skötsel för bevarande av naturvärden
Denna naturtyp är en smula besvärlig att bevara eftersom de vanliga skogsmossorna breder ut sig på
lavarnas bekostnad när skogen åldras, och likaså om skogen avverkas och tätare unga bestånd tar vid.
Naturligt sett uppstår typen som en succession efter brand eller när kala flygsandfält växer igen eller
beskogas aktivt. När mossorna tar över bildas tjocka förnapackar vilket inte bara hindrar lavarna från
att växa upp utan också bidrar till att förändra förutsättningarna för kärlväxter och en lång rad
marksvampar. Även tallen drabbas av detta då tallfröerna inte gror lika bra i mossan och på sikt
övergår bestånden därför i granskog.
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För att motverka en sådan utveckling krävs alltså att bottenskiktet i skogen bränns av med jämna
mellanrum, åtminstone någon gång per århundrade.
Naturvårdsarter
mattlummer FRIDLYST
Källor
I fält.
Osäkerhet
Osäkerheten i klassning står mellan visst och påtagligt naturvärde. Om det skulle visa sig att det finns
flera rödlistade marksvampar här eller enstaka med starka populationer bör områdets naturvärde
klassas som påtagligt. Området ser också mycket lämpligt ut för nattskärra och det är troligt att arten
har ett revir här. Det räcker emellertid inte att konstatera häckning av arten för att bedöma artvärdet
som mer än lågt, men det skulle tillsammans med enstaka naturvårdsintressanta svampar kunna få den
effekten.

Fennicus Natur AB
Gallstrandsvägen 4
585 99 Linköping

Telefon
076 84 582 06

e-post
mikaelhagstrom@telia.com
www.fennicusnatur.se

9
Område 2

2,2 ha

Tallrismosse

Klass 4, Visst naturvärde

Naturvärdesbedömning
Området har ett visst biotopvärde då det handlar om en våtmark med en del kvalitéer bevarade i form
av våtmarksvegetation. Artvärdet bedöms som lågt då inga naturvårdsarter noterats, även om området
troligtvis har betydelse för nattskärra (se resonemang under punkten ”osäkerhet” i område 1)
Beskrivning
Området består av en tydligt dikespåverkad tallskogsklädd mosse belägen i botten på en större
dödisgrop. Fältskiktet domineras av blåbär, odon, tuvull och ljung. Här finns också hjortron, tranbär
och lingon spritt. Skogens ålder uppskattas till ca 80 – 100 år och den har troligtvis vuxit upp efter att
mossen dikats.
Skötsel för bevarande av naturvärden
Trädskiktet bör lämnas orört. Eventuellt kan dikets utlopp i norr pluggas igen, men troligtvis kommer
detta ändå ske på naturlig väg.
Naturvårdsarter
Ingen noterad
Källor
I fält
Osäkerhet
Liten
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Område 3

1,3 ha

Källkärr

Klass 4, visst naturvärde

Naturvärdesbedömning
Området består av ett ovanligt stort källkärr och sådana klassas normalt som åtminstone högt
biotopvärde. I detta fall är emellertid hela kärret kraftigt negativt påverkat av tillförsel av förorenat
vatten varför biotopvärdet bara klassas som ”visst”. Artvärdet bedöms som lågt då bara enstaka
naturvårdsart påträffades här.
Beskrivning
Området består av källkärr som i den norra nedre halvan är öppet och i den södra övre halvan är klätt i
lövskog. Överallt är kärret frodigt och rikt på högvuxna kvävegynnade växter. Mest påtagligt är att
kärret kantas av stora bestånd av brännässla. Ute på själva våtmarken finns också våtmarksväxter som
gråstarr, bredkaveldun, kråkklöver och ovanligt stora mängder kärrgröe. Källgräsmossa förekommer
ganska rikligt.
Överst i kärret leds förorenat vatten in, och så har nog skett i ganska många år med tanke på den
påverkan på vegetationen som skett.
Skötsel
Näringsnivåerna i kärret förefaller vara mycket höga och det är inte säkert att kärret skulle återhämta
sig på mycket lång tid även om utsläppet upphörde. Om gödningseffekten beror på fosfor skulle det
möjligen gå att fastlägga med kalk.
Naturvårdsarter
Skogssnäppa (häckande)
Källor
I fält.
Osäkerhet:
Liten.
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Område 4

0,15 ha

Dödiskärr

Klass 4, Visst naturvärde

Naturvärdesbedömning
Området har ett visst biotopvärde då det är en öppen våtmark dominerad av våtmarksvegetation. Att
värdet inte bedöms som högre beror på att det är dikespåverkat . Artvärdet bedöms som lågt.
Beskrivning
Området utgörs av en liten öppen våtmark i bottnen på en dödisgrop. Här dominerar gråstarr och här
finns också blåsstarr, topplösa, kråkklöver och bredkaveldun. Bottenskiktet domineras av
vattenkrokmossa, cirkelmossa och någon vitmossa-art. Våtmarken är dikespåverkad och kommer
troligtvis växa igen inom kort.
Skötsel
För att bevara naturvärdena krävs igenläggning av diket i söder.
Naturvårdsarter
Ingen noterad
Källor
I fält.
Osäkerhet
Liten.
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Område 5

3,5 ha

Betesmark

Klass 4, visst naturvärde

Naturvärdesbedömning
Området har ett visst biotopvärde då det är en öppen våtmark dominerad av våtmarksvegetation. Att
värdet inte bedöms som högre beror på att det är dikespåverkat och under igenväxning . Artvärdet
bedöms som lågt.
Beskrivning
Området utgörs av en liten öppen våtmark i bottnen på en dödisgrop. Här dominerar gråstarr och
tuvull och här finns också odon, lingon och enstaka tranbär. Bottenskiktet domineras av
vattenkrokmossa, cirkelmossa och någon vitmossa-art. Våtmarken är dikespåverkad och under
igenväxning.
Skötsel
För att bevara naturvärdena krävs igenläggning av diket i väster.
Naturvårdsarter
Ingen noterad
Källor
I fält.
Osäkerhet
Liten.
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Område 6

0,8 ha

Sandig hed

Klass 3, Påtagligt naturvärde

Naturvärdesbedömning
Området har ett visst biotopvärde knutet till en naturtyp med många specialiserade arter. Artvärdet
bedöms som påtagligt då området är ganska artrikt och hyser flera hävdgynnade naturvårdsarter.
Beskrivning
Området består av en långsträckt öppen yta bevuxen med ett ganska glest vegetationsskikt. Till
karaktärsarterna här hör växter som trivs bäst i sandiga miljöer som kärringtand, harklöver, monke och
stor getväppling. Här finns också klockpyrola och hävdgynnade växter som bockrot, gråfibbla,
jungfrulin, knippfryle, åkervädd, hednickstarr, blekstarr, pillerstarr, liten blåklocka, smultron och
skogsklöver. Här finns också inslag av opportunister som gråbinka, lupin och strandtrift. I
bottenskiktet finns flera arter bägarlavar, randraggmossa och hårbjörnmossa bland annat.
Skötsel
Området skulle behöva slås eller ännu hellre hävdas med bete för att bevara de botaniska värdena
Naturvårdsarter
Hävdgynnade växter enligt ovan.
Källor
I fält.
Osäkerhet
Liten.
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Ekologisk kompensation
För att minska skadan på biologisk mångfald vid vissa fall av exploatering så kan så kallad ekologisk
kompensation tillämpas. När det gäller biotoptyper där lång kontinuitet är viktig så är detta verktyg
ganska trubbigt och i vissa fall går inte förlusten av habitat som ingreppet innebär att ersätta eller
kompenseras för. Exempel på sådana naturtyper och företeelser är riktigt gamla träd, gammal skog,
myrar och områden som under lång tid skötts som slåtteräng eller betesmark. Andra naturtyper går
mycket bra att kompensera förluster av . Dessa är oftast sådana som är kortvara eller nya företeelser
som t ex dammar, öppna diken, brandfält och vissa typer av våtmarker.
Även när det gäller naturtyper som är svåra att nyskapa så är det ändå bättre att genomföra någon form
av kompensation än att inte alls försöka. Men det är alltid viktigt att se till att inte själva
kompensationsåtgärden skadar andra typer av värden.

Förslag på kompensationsåtgärder vid Hyltena
I området vid Hyltena så är det främst ett område med sandig hed som har de höga naturvärdena, samt
möjligen ett större område med tallmo.
Den sandiga heden är ett ganska nytt fenomen på platsen och det är troligt att ett liknande
växtsamhälle skulle uppstå om motsvarande yta skapades på något annat ställe med motsvarande
geologiska förutsättningar i trakten. En kompensationsåtgärd för denna del skulle med hög sannolikt få
ett bra resultat.
Åtgärden som föreslås är att ett yngre skogsparti, i anslutning till någon befintlig betesmark eller längs
med en grusväg eller brukningsväg, avverkas följt av avlägsnande av förnalager genom bränning eller
med någon mekanisk bearbetning. Efter denna ”restaurering” bör området hävdas. Helst sker detta
med lite tyngre betesdjur, t ex hästar, som kontinuerligt skapar små sandblottor med sitt tramp, men
klippning, slåtter eller regelbundna vårbränningar var 3e till 5e år kan nog också fungera acceptabelt.
Vad gäller tallmon är förutsättningarna annorlunda. Först och främst så tar det lång tid innan en
kompensationsyta blir beskogad av träd i motsvarande ålder och sedan finns ändå en problematik vad
gäller bibehållandet av en hög kvalité på naturtypen.
Någon regelrätt kompensation i betydelsen nyskapande av motsvarande yta naturtyp på något annat
ställe föreslås därför inte. Istället föreslås att man som kompensationsåtgärd finansierar
naturvårdsbränning på sandig mark i anslutning till något större naturreservat med målsättningen att
ytan sedan kan ingå i skydd eller avsättas som frivillig naturvårdsavsättning. Sådana lämpliga ytor
finns till exempel på kommunal mark i anslutning till reservatet Dumme mosse. En sådan åtgärd skulle
då också gynna nattskärra.
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