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1. INLEDNING
Detta arbete är gjort på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län.
Den nomenklatur för olika växter som använts är:
Kärlväxter: Krok & Almquist 1986.
Mossor: Söderström m fl 1992.
Lavar: Santesson 1993, svenska namn: Moberg m fl 1995.
Storsvampar: Hallingbäck 1994.
För sin medverkan i framtagandet av denna rapport riktas ett tack till personalen vid
Skogsvårdsstyrelsen, såväl på distriktkontoret som på regionkontoret, som hjälpt till med
skogliga uppgifter, kartor och annat underlag. Personal på länsstyrelsen och lantmäteriet
har hjälpt till att ta fram kartor, beskrivningar och annat underlag. Personal på Skogssällskapet och AssiDomän har också tagit fram skogliga uppgifter om det inventerade området.
Vallis Eriksson, Evert Eriksson, Leonard Karlsson och Harald Rejdvik, som alla är
uppvuxna med bygden och skogen, har berättat om äldre tiders markanvändning och
händelser som har påverkat områdets utseende. Staffan Meyer, ägare till Rydeforsfastigheten, har bidragit med uppgifter om glasbrukets historia och dess användning av bränsle
m m. Till alla dessa och flera andra i bygden som lämnat uppgifter riktas ett tack.

2. SYFTE OCH METODIK
Det övergripande syftet med arbetet har varit att göra en reservatsutredning där naturvärdena hos Bockaskruv-området bedöms. Utredningsområdet har avgränsats av länsstyrelsen.
Till grund för denna bedömning har legat skogliga uppgifter av olika slag samt studier och
inventeringar gjorda 1995 av författaren och Annchristin Nyström, Moheda.
Förberedelsearbetet har bestått i flygbildstolkning (IRF 1982), genomgång av kartor och
av tidigare framtaget underlag. Fältarbetet har främst inriktats på en översiktlig inventering
av naturvårdsintressanta kryptogamer ---- mossor, lavar och svampar. Områdets kantzon
har också gåtts igenom för att ett förslag på lämplig gränsdragning skulle kunna ges.
Samtidigt med och efter fältarbetet intervjuades ett antal personer med god kännedom om
äldre förhållanden i Bockaskruv-området. Hembygdslitteratur och andra beskrivningar har
gåtts igenom.
Som redovisning ges en kortfattad beskrivning av naturförhållanden, markanvändning och
markanvändningshistoria i inventeringsområdet, en naturvärdesbedömning och en genomgång av funna rödlistade och andra intressanta arter med kommentarer. Några riktlinjer för
hur ett skydd bör se ut ges också. Redovisningen innehåller vidare en karta med förslag
till gränsdragning och kommentarer till denna.
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Fältarbetet med studiet av svamparna har skett under hösten 1995 med 2 olika besök.
Svampsäsongen 1995 var sämre än normalt varför utfallet ändå får anses bra. Studier av
mossor och lavar liksom allmän genomgång har skett under senhösten 1995.
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3. ALLMÄNT
Bockaskruv-området ligger i den östligaste delen av Kronobergs län i Uppvidinge kommun, Älghults socken. Det inventerade området berör fastigheterna Bockaskruv 2:3 och
5:1, Långaskruv 1:2, 1:3 och 1:8 samt Älghults Fröseke 5:8. I denna framställning används
oftast beteckningen Bockaskruvskogen för hela det inventerade området. Det inventerade
området framgår av bilaga 2.
Eftersom det undersökta området är ganska vidsträckt kan det nås från olika håll beroende
på vilken del som ska besökas. De nordvästra och norra delarna nås enklast från den gamla
järnvägen mellan Alstermo och Fröseke. Från denna järnväg leder dessutom en skogsbilväg
in de centrala delarna av området. De södra delarna kan nås från en skogsbilväg som via
Långaskruv leder förbi torpstället Karlsmålen.
Som bredast är det inventerade området en knapp kilometer mätt i sydvästlig-nordöstlig
riktning. På längden är området drygt 2,5 kilometer mätt i sydöstlig-nordvästlig riktning.
Bockaskruv-skogen ligger i en utpräglad barrskogstrakt och det är för sydsvenska förhållanden långt till bebyggelse. Ca 1,5 km i sydvästlig riktning ligger den långsträckta byn
Långaskruv som en lövoas i barrskogslandskapet med sina igenväxande lövängar, åkrar
och betesmarker. 4 km i östlig riktning ligger byn Fröseke som förr hette Kronofors.
Samhället Alstermo, som förr kallades Hohult, ligger ca 5 km NV om Bockaskruvskogen.
Områdets topografi är småkuperat av ett antal moränkullar och moränryggar av synnerligen
grovblockigt material. Några mindre bergryggar finns också, fr a i de sydöstra delarna.
Mellan dessa små höjdpartier ligger fuktiga och våta sänkor. I stort sluttar området svagt
från SV mot NÖ. Utanför området, i nordvästlig riktning, ligger den lilla sjön Bockagöl
och här finns en markerad bergbrant som vetter mot NÖ. Bockaskruvskogens lägsta punkt
på 148 m ö h ligger nära den gamla järnvägen i en våtmark i NÖ. Den högsta punkten
ligger på ett hygge inom fastigheten Långaskruv 1:2 och når ca 185 m ö h. En annan kulle
ca 300 m Ö om den högsta kullen kallas lokalt för Tromötesstenen (eller Trometarkullen)
och lär ha varit en mötesplats på lederna genom skogen i äldre tid.
Från Klubbingsgöl, några km söder om inventeringsområdet, leder Karlsmålabäcken
genom ett större kärr (Östra dammen) via två bäckflöden och dråg genom ett annat större
långsträckt kärr (Harkärret) ner till de lägst liggande delarna vid den gamla järnvägen. Se
bilaga 9. Karlsmålabäcken byter namn till Bredabäck nedströms den gamla järnvägen och
mynnar så småningom i Alsterån. Detta band av kärr och sumpskogar är ett centralt
dräneringsstråk i de sydöstra delarna. Fuktiga stråk leder också i de nordvästra delarna från
SV mot NÖ genom en serie små kärr och sumpskogar. I de lägre liggande delarna något
hundratal meter från järnvägen mynnar svaga källdrag. Mindre våtmarker, mest mossar
och kärr, finns spridda i hela området.
Naturen i stort är en blandning av talldominerade, magra, blockrika barrskogsbestånd,
lövrika blandskogar, små tallmossar, sumpskogar och öppna kärr.
Berggrunden utgörs av en mager granit men den går endast sällan i dagen i det inventerade
området. Terrängen är täckt av en mäktig, mycket grovblockig morän som ger skogen en
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sällsam prägel. Blocken är på några ställen av flyttblocksstorlek och terrängen är på vissa
ställen mycket svårframkomlig p g a blockrikedomen. På några platser finns större
blocksänkor. En del av dessa är tidvis vattenfyllda med stora säsongsvisa vattenståndsvariationer. Ett par mycket markerade moränryggar finns i området. Den mest markerade
slingrar sig fram från torpruinen efter Abrahamsmåla i nordlig till nordvästlig riktning ned
mot skogsbilvägen som leder in i inventeringsområdet från NV.
Bockaskruvskogen har ej tidigare figurerat i naturvårdsplanering. Området uppmärksammades som potentiellt intressant från naturvårdssynpunkt av Skogsvårdsstyrelsen i samband med en avverkningsanmälan i slutet av 1994.
I denna framställning kallas den nordligaste fastigheten (Bockaskruv 5:1) för Kvarnagårdsfastigheten. Den andra fastigheten på Bockaskruv som berörs (Bockaskruv 2:3, tidigare
delad i två skiften) kallas ibland i denna rapport för Rydeforsskogen eftersom den sedan
1913 ingått i Rydefors glasbruk.
Faunan har ej studerats i denna genomgång. En stjärtmesfamilj noterades vid genomgången
och pekar på lövskogsvärden. Det kan vara värt att notera att vitryggig hackspett under
senare år haft förekomster inte allt för långt från dessa trakter på andra sidan länsgränsen
i Kalmar län. För ett antal decennier sedan gjordes också i dessa trakter observationer av
vitryggig hackspett (Zaar muntligen).
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4. MARKANVÄNDNINGSHISTORIA
4.1. Äldre markanvändning
Bete
Skogsmarkerna i äldre tid användes på ett långt mycket mera mångfasetterat sätt än dagens
skogar. En viktig användning var som betesmarker. Bockaskruvskogen är så blockrik och
svårframkomlig att man vill gärna tro att dessa marker knappast har varit föremål för
betesdrift. Vandrar man runt i Bockaskruvskogens marker så framträder emellertid tydliga
tecken på att även dessa avlägset belägna och eländiga marker betats. Utefter gränserna
mellan fastigheterna finns fortfarande kilometerlånga nedfallna trägärdesgårdar. I kanten
av en tidigare slagen våtmark finns t o m stengärdesgård. En intressant notering är att
slanorna i de nedfallna trägärdesgårdarna på något ställe består av asp vilket alltså antyder
god tillgång på detta material när gärdesgården uppfördes i början på seklet. Döda enbuskar
på många ställen tyder på ställvis öppnare mark för kanske ett sekel sedan. Samtal med
äldre personer (Vallis Eriksson och Leonard Karlsson, Alstermo) bekräftar också att
betesdjur gått på dessa marker. Under 1920-talet fanns ett mejeri i det närbelägna Alstermo.
Betet på skogen lär (Eriksson) helt ha upphört ca 1950. Karaktären på en del av markerna
med sina blockmoras torde ändå ha gjort att de fungerat som betesrefuger inne i skogsbetet.

Slåtter
En del av våtmarkerna i området tjänade som slåttermarker fram till 1930-talet (Vallis
Eriksson och Leonard Karlsson muntligen). Detta gäller särskilt de stora starrkärren Östra
dammen och Harkärret. Både vid Harkärret och Östra dammen finns rester efter lador kvar.
På en liten udde i Harkärret står resterna efter en rejäl stocklada med måtten ca 5 x 7 m
uppförd av grovt timmer. Ännu för några decennier fanns rester efter ytterligare två lador
vid Harkärret. Runt Östra dammen finns rester av en trägärdesgård kvar.
De mindre och blockrikare eller tallmosseartade kärren torde endast i liten utsträckning ha
slagits i äldre tid.
Ett kärr nära järnvägen, där Karlsmålabäcken rinner under densamma, har spår av gamla
diken och dämmen och kantas på någon sträcka av stengärdesgårdar. Flyet, som kärret
kallas, har ej slagits, efter 1925 (Harald Rejdvik muntligen) men det är troligt att slåtter
förekommit tidigare.

Vedtäkt
Större delen av Bockaskruvskogen har under kortare eller längre tid varit vad man kallar
glasbruksskog. Skogsskiftena har fungerat som vedkällor för traktens glasbruk. Bockaskruv fungerade sedan 1913 som glasbruksskog åt Rydefors glasbruk. Den norra fastigheten
(Kvarnagården ---- Bockaskruv 5:1) underhöll Alsterfors glasbruk. Även Långaskruv hade
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under en kortare period under 1890-talet ett mindre glasbruk (Englén 1950). Även i Fröseke
har glasbruk funnits. Inom ett avstånd av 8 km har alltså fyra olika glasbruk funnits.
Rydefors glasbruk anlades 1863 (Nordström 1989).
Som brännved användes klenved av såväl barr- som lövträd. Försäljning av ved var en
viktig inkomstkälla även för skogsbönderna på de fastigheter som ej ägdes av bruken, fr a
under 1800-talet och början av 1900-talet.
I Rydefors glasbruksskog kan man fortfarande se högar av ved från äldre tider (troligen
huggna i slutet av 1940-talet) ligga kvar. Dessa har fått ligga kvar p g a de långa avstånden,
de besvärliga drivningsförhållandena och vedeldningens upphörande. Veden i dessa högar
är både från barrträd och lövträd (björk). Huggningen i glasbruksskogarna tillgick så att
man gallrade sig fram. Slutresultatet blev så småningom en gammelskog med dålig tillväxt.
Glasbruksskogarna har således ingen meriterande markanvändningshistoria från naturvårdssynpunkt. I Bockaskruvskogen är det äldre bränder och den oländiga terrängen som
gjort att naturvärden trots detta finns.
Glasbruket i Rydefors övergick i början av 1950-talet till oljeeldning.
Skogsmarkerna skulle också ge vedbrand åt de som bodde i trakten. De bosatta på torpen,
längre ned i hierarkin på den tidens klassamhälle på landsbygden, fick ta torrträd och
"sörgrenar" till bränsle. Bönderna högg mycket av sin ved på och nära inägorna.

Kolning och tjärbränning
Kolning och tjärbränning har också förekommit, fr a före glasbrukens tid. Älghults socken
hade en framskjuten position i Kronobergs län under 1600- och 1700-talet som tjära- och
beckproducerande område. Även av träkol var länets nordöstra del med Älghult ett viktigt
produktionsområde. Tjära och beck gick delvis på export medan träkolet levererades till
de närliggande järnbruken ---- i dessa delar till Orrefors (Larsson 1989). Dessa delar av
Småland är gammal bruksbygd. I det inventerade området finns rester av minst 3 tjärdalar.
På Rydeforsfastigheten finns rester av kolmilor (Evert Eriksson muntligen).

Timmer och virke
Skogen har naturligtvis också använts för exploatering av virke för byggnader och
hägnader under tidigare sekler. Särskilt under 1800-talet var exploateringen av sågvirke
intensiv och försörjde många små lokala sågverk. En sådan såg låg utmed Karlsmålabäcken
i den övre delen av Östra dammen bara något hundratal meter från det inventerade området
och fanns ett bra stycke in på 1900-talet. Den drevs av vattenkraft och var igång under
somrarna.
För hägnader användes klenare barrvirke men också klen asp. Än idag kan man hitta
trädgärdesgårdsrester utmed Bockaskruvs gränser med aspslanor i.
Ö om Östra dammen finns ett antal gamla ekstubbar. Detta vittnar om att här förr fanns
fler ekar än de få träd som står kvar där idag.
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Fiske
I Karlsmålabäcken gick förr upp en del fisk från Alsteråns system. Fr a var det gäddor men
också en del lake. Storlekarna på fiskarna var små men klubbades eller fångades i små nät
i Harkärret och Östra dammen. Fångsten gav variation i kosthållet. Fiskarna höll framför
allt till i små hålor i kärren som kan blivit kvar efter upptagande av myrmalm i äldre tid.

Bebyggelse
En vandring i detta område idag leder knappast tanken till bebyggelse i någon form. Ändå
har två eller tre bosättningar funnits under de senaste två seklerna i det inventerade området.
Torpet Abrahamsmåla eller som det av folk i trakten kallas, "Vendla Dals", är lättast att
lokalisera. Här finns stenmurar, odlingsrösen och spår av små åkerlappar, en mindre damm
liksom stenfoten från torpet med rester av murstocken kvar. Detta torp ligger på fastigheten
Långaskruv 1:2 i nordvästkanten av det inventerade området. Det uppfördes 1830 och var
bebott till 1919 varefter byggnaderna revs.
En kortvarig bosättning lär ha legat i närheten av den gamla stockladan vid Harkärret.
Några tidsuppgifter för denna bosättning har ej gått att få.
Ett tredje ställe, Gökalund, låg ca 400 m NNV om Harkärret. Utanför inventeringsområdet
har funnits en rad torp, fr a söderut, hörande till byn Långaskruv.
En gammal, ställvis stensatt körväg löper i sydöstlig riktning strax söder om gränsen mellan
Kvarnagårdsfastigheten i Bockaskruv och Rydefors glasbruksskog. Ibland försvinner den
för att senare åter kunna skönjas i skogen.
Järnvägen, som utgör gräns för inventeringsområdet, byggdes de första åren under 1920talet. Järnvägen upphörde 1963. Rydefors banvaktsstuga finns kvar ett stycke öster om
Alstermo. Här fanns också en lastperrong där varor till och från glasbruket lastades.

4.2. Skogshistoria
En brand torde av laga skifteskartan från 1845 ha ägt rum något eller några år dessförinnan
i stora delar av det inventerade området. På det som nu är Rydefors glasbruksskog
(Bockaskruv 2:3) anges i beskrivningen stora arealer i SÖ vara "afbränd" eller "förbränd"
mark. I hela det inventerade området finns brandstubbar. De flesta är ganska små och klena.
Endast i NV hittades några större brandstubbar. Man vill av detta gärna dra slutsatsen att
det inte var en storskog (av barr) som brann strax före 1845. Man frågar sig när det fanns
sådan i detta område senast. Humustäckena och förnan på blocken är genomgående ganska
tunna vilket också tyder på bränder och störningar i äldre tid.
Det är troligt att ett antal områden ej brann vid detta tillfälle. Området är rikt på mosseytor,
kärr och sumpskogar liksom våta blocksänkor. Epifytfloran och trädskiktet i ett sådant
område i nordvästra delen av inventeringsområdet pekar på långvarig refugial tillvaro. Här

6

finns t ex hållav, skuggmossa, väldiga blåmossekuddar, mycket gamla levande enbuskar
och välutvecklade alsocklar.
En annan liten brand ska ha ägt rum ungefär en halv kilometer NV om det tidigare torpet
Abrahamsmåla i början av 1900-talet. Här finns ett mindre skogsbestånd som troligen
uppkommit efter denna brand.
Järnvägen tände på en del skogsbränder, dock ej inom inventeringsområdet. Så brann
skogen på andra sidan järnvägen 1927 utmed Bredabäck genom tågantändning (Harald
Rejdvik muntligen).
Trakten har förmodligen en ganska god kontinuitet av skogsbränder sedan lång tid tillbaka.
Det är svårt att hitta något träd som är äldre än 150 år i beståndet. Troligen är en gammal,
nyligen död tall (avbruten), i de norra delarna av denna fastighet, nära Kvarnagårdsfastigheten, äldre. I inventeringsområdet finns på många ställen mycket gammal och grov asp.
Det finns också gott om grova torrträd och lågor av asp. Riktiga jättelågor (diameter ca 70
cm) finns på några ställen. Även av björk och klibbal finns ett antal gamla träd och torrträd
och lågor. Det är troligt att dessa träd härrör från branden före 1845. I barrbestånden torde
maximiåldrarna ligga runt 110-120 år. I vissa delar är åldern lägre. Ett välskött tallbestånd
på Långaskruvs marker längst i SÖ anges vara 135 år i skogsbruksplanen. Det finns gott
om yngre lövgenerationer som trängt upp. Dessa är uppskattningsvis mellan 60 och 90 år.
Björken har delvis börjat klinga av även i denna generation.
Man kan alltså ganska tydligt se två lövskogsgenerationer rumsligt spridda i skogen.
Döda enbuskar finns på flera ställen i skogen men det är sannolikt rester efter tidigare
öppnare ytor, bete, avverkning och bränder.
Det viktigaste skälet till att skogen är intressant från naturvårdssynpunkt är att den har en
historia där en del av löv- och tallgenerationerna härrör från omfattande brand (bränder)
ca 1840. Efter ett ganska intensivt nyttjande fram till slutet av förra seklet har en successiv
minskning av exploateringen av skogen har skett under 1900-talet. Den markanvändning
som varit och de störningar som skett under de senaste 150 åren har resulterat i en märklig
skog. Först under de senaste femton åren har ånyo exploateringen kommit igång. De
naturvärden som bevarats och utvecklats under denna tid hotas nu av det moderna
skogsbruket.

4.3. Nutid
Den moderna skötseln av skogen skiljer sig kraftigt från äldre tiders. För att driva ut virket
anläggs skogsbilvägar och stora fordon används i stället för häst.
Avverkningarna sker idag genom trakthyggen. I bilaga 5 återfinns en karta över de senaste
decenniernas trakthyggen i och strax intill det inventerade området. Särskilt stora hyggen
har de senaste åren tagits upp mellan järnvägen och Rydeforsskogen.
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Ganska stora gallringar har gjorts under senare år. Därvid har såväl löv- som barrvirke
tagits ut. Stora gallringar har gjorts NÖ om Östra dammen och i de nordvästra delarna i
två områden såväl norr som söder om skogsbilvägen. Kvarnagårdens fastighet söder om
järnvägen gallrades igenom i slutet av 1930-talet enligt Harald Rejdvik.
Genom Bockaskruvs marker har en lång sträcka ringlande skogsbilväg anlagts i den
blockrika terrängen. Sprängningsarbeten har därvid skadat ett stort antal träd. Inne i det
inventerade området finns ingen annan skogsbilväg än den ovannämnda. Runt omkring
ringlar sig dock ett antal skogsbilvägar fram. Även den gamla järnvägsbanken är nu en
bilväg och används främst för lokala förflyttningar och transporter som har med skogen
att göra. I bilaga 6 redovisas de större skogsbilvägarna i och omkring inventeringsområdet.
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5. VEGETATION
5.1. Allmänt
Bockaskruvskogen är en mosaik av olika naturtyper. Stora delar utgörs av blockrika, magra
talldominerade skogar av skarp och torr ristyp. Det är lavtallskogar och lingontallskogar
där risen lingon och ljung är dominerande. Renlavar är vanliga och olika hedmossor
dominerar bottenskiktet.
I sänkor och sluttningar finns grandominerade skogar, ofta med stort lövinslag. Även här
är blockrikedomen påtaglig. Skogstypen är mestadels av blåbärsris-typ.
På några ställen finns rikare marker, fr a Ö och N om Harkärret. Dessa känns igen på de
stora mängderna av piprör i fältskiktet och inslag av örter som blåsippa, skogssallat och
stinknäva. I bottenskiktet påträffar man här och var kranshakmossa (Rhytidiadelphus
triquetrus). Typiskt här är också det större inslaget av lövträd, utöver asp, björk och klibbal
finns här också några sälgar, askar och ekar. Hassel finns sparsamt på dessa lokaler.
Både den lite örtrikare typen och blåbärsristypen övergår på flera ställen helt i lövdominans.
Aspen är ofta det viktigaste lövträdet men även björken är viktig.
I kanten av en del kärr finns små alkärrsytor men oftast bör de klassificeras som blandlövkärr. Trädskiktet är då blandat med björk, klibbal, gran och tall och med öronvide i
buskskiktet. Närmare fastmarken tätnar och grovnar skogen. Ett ganska tätt bottenskikt av
vitmossor och fattigkärrsvegetation täcker marken mellan träden och socklarna. Vitmossorna Sphagnum girgensohnii, S. imbricatum, S. riparium och S. palustre är vanliga i dessa
sumpskogsmiljöer.
På flera ställen finns gammelskog med grova döda och döende lövträd. Detta gäller särskilt
flera ---- ofta små ---- aspbestånd från Harkärret och norrut.
En klibbalsumpskog av översilningstyp finns N om Abrahamsmåla. Denna skog var förr
en gammal äng som hörde till detta torp. Även utefter bäckarna i olika delar av inventeringsområdet finns klibbal i smala stråk.
Östra dammen utgörs av ett vidsträckt kärr dominerat av trådstarr med inslag av pors och
vasstarr. Bottenskiktet är dåligt utvecklat. Kärret var i början av seklet en slåttermark.
Harkärret, N om Östra dammen, har större dominans av vasstarr. I ett stråk mot NNV finns
ett stråk med mindre kärr av fattig typ. Vitmossor dominerar i bottenskiktet och några få
starrarter och vanliga myrväxter i fältskiktet. I kanterna finns sumpskog och glest trädklädda fattigkärr. Även detta kärr var förr slåttermark.
Några blocksänkor med sparsam högre vegetation p g a stora vattenståndsvariationer finns
spridda i beståndet. En sådan blocksänka finns utmed Kvarnagårdsfastighetens gräns mot
Fröseke.
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I en del av kärren i de nordvästra delarna finns ytor av tallmossevegetation. Små tallmossar
finns också spridda i de sydöstra delarna. Här dominerar tall trädskiktet med skvattram ,
odon och tuvull i fältskiktet. Vitmossor och räffelmossa (Aulacomnium palustre) dominerar bottenskiktet tillsammans med vägg- och husmossa. Större våtmarker och lövbestånd
finns markerade på bilaga 4.

5.2. Kryptogamfloran
Epifytfloran
Barrskogsfloran är ganska normal och saknar en del arter som man skulle vänta sig i äldre
barrskog. Sannolikt har detta att göra med att skogarna exploaterats ganska hårt under
1600-1800-talen. Det är främst lövträden som hyser en del överraskande arter.
Gran
Granarna i Bockaskruvområdet har en ganska artfattig flora. Mycket få granar är äldre än
100 år och då främst i sumpskogskanter. Den vanliga påväxten utgörs av lavarna som
brukar räknas till lavsamhället Pseudevernion. Till dem hör:
blåslav (Hypogymnia physodes)

pukstockslav (Hypogymnia tubulosa)

brämlav (Cetraria chlorophylla)

gällav (Pseudevernia furfuracea)

näverlav (Platismatia glauca)

manlav (Bryoria fuscescens)

grå tagellav (Bryoria capillaris)

kort skägglav (Usnea subfloridana)

blågrå mjöllav (Lepraria incana)

Gammelgranslaven (Lecanactis abietina) är dock inte ovanlig i skogen men förekommer
inte i massvegetation. Kattfotslaven (Arthonia leucopellaea) får man leta ganska mycket
efter och förekommer främst i de brandrefugiala områdena i den nordvästra delen strax
söder om Kvarnagårdsfastighetens gräns. På några äldre granar noterades gul mjöllav
(Chrysothrix candelaris).
Tall
Tallen tillhandahåller skogens magraste bark för epifyter. Det är främst arter från lavsamhället Pseudevernion man noterar på den grova tallbarken. Utöver dessa märks t ex:
Lecidea nylanderi

Placynthiella sp.

flarnlav (Hypocenomyce scalaris)

rostfläckig nållav (Chaenotheca ferruginea)

vedlav (Parmeliopsis hyperopta)

klilav (Imshaugia aleurites)

stocklav (Parmeliopsis ambigua)

Bland mera lite mera intressanta fynd på tall märks liten spiklav (Calicium parvum) och
grynig blåslav (Hypogymnia farinacea).
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Björk
Björk är ett näringsfattigt substrat för epifyter. Främst hittar man lavar från lavsamhället
Pseudevernion. Björkar på gynnsamma platser kan ha en välutvecklad påväxt av hänglavar,
kanske främst skägglav (Usnea filipendula). Björkar i sumpskogarna intill kärren i de
nordvästra delarna var ibland rikligt beväxta med blodlav (Mycoblastus sanguinarius).
Asp
Aspen är ett viktigt trädslag i Bockaskruvskogen. Påväxten på asparna är på flera ställen
ymnig och till synes välmående. Artmässigt är dock floran magrare än vad man skulle tro
med tanke på hur grova och gamla aspar som finns i skogen. Möjligen beror detta på hårt
åtgånget trädskikt under tidigare sekler. Vanliga arter på asparna utöver arterna i Pseudevernion är t ex:
blemlav (Phlyctis argena)

glänsande sköldlav (Melanelia fuliginosa)

mjölig brosklav (Ramalina farinacea)

kort skägglav (Usnea subfloridana)

slånlav (Evernia prunastri)

skägglav (Usnea filipendula)

bitterlav (Pertusaria amara)

kantlavar (Lecanora spp.)

dynlav (Micarea prasina)

blodlav (Mycoblastus sanguinarius)

bägarlavar (Cladonia spp.)

fjällig filtlav (Peltigera praetextata)

smågrynig knopplav (Biatora efflorescens) skrynkellav (Parmelia sulcata)
tät fransmossa (Ptilidium pulcherrimum)

aspmossa (Pylaisia polyantha)

hättemossor (Orthotrichum spp.)

samboradula (Radula complanata)

På några aspar påträffades bårdlav (Nephroma parile), en av få signalarter bland aspepifyterna. Den intressantaste arten noterad på asp var stor kvistspik (Phaeocalicium praecedens). Den noterades på kvistar från en riktig gammelasp i de sydöstra delarna.
Klibbal
Basen av äldre klibbalar kan vara en intressant miljö för mossor och lavar. Exempel på
vanligare arter som noterades i Bockaskruvskogen på alsocklar är:
vedblekmossa (Chiloscyphus profundus)

cypressfläta (Hypnum cupressiforme)

fingermossa (Lepidozia reptans)

fyrtandsmossa (Tetraphis pellucida)

vanlig nickmossa (Pohlia nutans)

klosidenmossa (Plagiothecium curvifolium)

liten vaxlav (Dimerella pineti)

grynig örnlav (Ochrolechia androgyna)
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Stammen på alarna innehåller i många fall mest triviala arter från lavsamhället Pseudevernion. Utöver dessa påträffades i Bockaskruvskogen exempelvis:
dynlav (Micarea prasina)

Lecidea nylanderi

skrynkellav (Parmelia sulcata)

bitterlav (Pertusaria amara)

vedlav (Parmeliopsis hyperopta)

blemlav (Phlyctis argena)

tät fransmossa (Ptilidium pulcherrimum)

Mera intressanta arter på klibbalarna är t ex blodlav (Mycoblastus sanguinarius), kattfotslav (Arthonia leucopellaea) och rostfläck (Arthonia vinosa) som med undantag för
kattfotslaven påträffades på flera ställen. I den översilade sumpskogen nedanför Abrahamsmåla noterades frostig trädgrönelav (Scoliciosporum pruinosum). Det exklusiva fyndet av
hållav (Menegazzia terebrata) gjordes i ett glest sumpskogsparti på Rydefors-fastigheten,
nära Kvarnagårdsfastigheten.
Bergek
Ett par grova bergekar finns öster om Östra dammen. Påväxten var en blandning av vanliga
och lite mera krävande arter som:
kopparspik (Calicium lichenoides)

ekflamlav (Pyrrhospora quernea)

gul mjöllav (Chrysothrix candelaris)

dropplav (Cliostomum griffithii)

bitterlav (Pertusaria amara)

blemlav (Phlyctis argena)

kantlavar (Lecanora spp.)

mjölig brosklav (Ramalina farinacea)

slånlav (Evernia prunastri)

skrynkellav (Parmelia sulcata)

Det finaste fyndet som gjordes på ek var rosa skärelav (Schismatomma pericleum).
Hassel
Hassel finns Ö om Harkärret. Denna buske har en slät bark och en speciell påväxt.
Krushättemossa (Ulota crispa), samboradula (Radula complanata) och skriftlav (Graphis
scripta) är bland de arter som noterades på hassel.
Epixyl flora
Genom att stora delar av området, fr a i de sydöstra delarna, ej skötts så intensivt de senaste
decennierna har en hel del torrträd och lågor bildats. Den gamla aspgenerationen har klingat
av länge och gett upphov till många grova lågor. Utefter ägogränserna ligger kilometerlångt
med torra, ruttnande slanor efter trägärdesgårdarna. Allt detta ger substrat för specialiserade
mossor och lavar.
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Torrträd av tall
Torrträden av tall är i de flesta fall ganska unga, inga pampiga gamla torrakor noterades.
På torrträd av tall noterades lavar och knappnålar som:
Mycocalicium subtile

vednål (Chaenotheca brunneola)

tunn flarnlav (Hypocenomyce friesii)

Gamla brandstubbar
I hela området finns gott om gamla brandstubbar. De flesta är ganska klena men i de
nordvästra delarna samt nära gränsen mot Frösekefastigheten i sydöst finns grövre.
Påväxten på brandstubbarna var dock intressantast i de sydöstra delarna. Här noterades
arter som:
flarnlav (Hypocenomyce scalaris)

vedknotterlav (Trapeliopsis flexuosa)

Lecidea botryosa

puderlav (Cladonia cenotea)

Lecanora hypopta coll.

stubbdynlav (Micarea melaena)

Hypocenomyce castaneocinerea

vedlav (Parmeliopsis hyperopta)

blodlav (Mycoblastus sanguinarius)

tunn flarnlav (Hypocenomyce friesii)

Det intressantaste fyndet var kortskaftad ärgspik (Microcalicium ahlneri) på ett par stubbar
på gränsen mellan Fröseke- och Kvarnagårdsfastigheten.
Tallåga
På torrt liggande lågor av tall noterades vanliga arter från Pseudevernion samt arter som
stocklav (Parmeliopsis ambigua), bägarlavar (Cladonia spp.) och tät fransmossa (Ptilidium pulcherrimum).
Asplåga
På många platser i Bockaskruvskogen påträffas gamla, grova asplågor i olika nedbrytningsstadier. Några lågor är 70 cm i diameter eller mer. Förutom att hysa en intressant svampflora
så hittar man här artrika mossamhällen på de ruttnande lågorna. Exempel på arter på
asplågorna är:
stubbspretmossa (Herzogiella seligeri)

hårfliksmossa (Blepharostoma trichophyllum)

långfliksmossa (Nowellia curvifolia)

vedblekmossa (Chiloscyphus profundus)

vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum)

tät fransmossa (Ptilidium pulcherrimum)

jordtrådmossa (Cephalozia bicuspidata)

liten räffelmossa (Aulacomnium androgynum)

Liten vaxlav (Dimerella pineti) bildade massvegetation på någon asplåga.
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Klibbalslåga
Också av klibbalar finns på flera ställen grova och gamla lågor. De flesta av dessa ligger
fuktigt och skuggigt. Också dessa hyser artrika mossamhällen med arter som:
långfliksmossa (Nowellia curvifolia)

fingermossa (Lepidozia reptans)

hårfliksmossa (Blepharostoma trichophyllum)

handbålmossa (Riccardia latifrons)

vedblekmossa (Chiloscyphus profundus)

jordtrådmossa (Cephalozia bicuspidata)

stubbkvastmossa (Dicranum montanum)

Gärdesgårdsslanor av asp
Det är ganska sällan man stöter på gärdesgårdsslanor av asp även om det förekommer på
en del ställen i Småland. Här fanns tillfälle att studera påväxten på sådana gamla slanor på
ett ställe i de sydöstra delarna. Arter som noterades var:
blodlav (Mycoblastus sanguinarius)

vedknotterlav (Trapeliopsis flexuosa)

bägarlavar olika arter (Cladonia spp.)

koralltorvlav (Placynthiella icmalea)

klilav (Imshaugia aleurites)

vedlav (Parmeliopsis hyperopta)

mjölig xylografa (Xylographa vitiligo)

Gärdesgårdsslanor av barrved
Normalt byggs trägärdesgårdar av klenare barrvirke. Den mesta gammal gärdesgård som
ligger i området är av barrved. På dessa noterades utöver Pseudevernion-arterna t ex:
koralltorvlav (Placynthiella icmalea)

(Ochrolechia microstictoides)

knotterlav (Trapeliopsis granulosa)

tät fransmossa (Ptilidium pulcherrimum)

Det intressantaste fyndet på grädesgårdsslanorna var dvärgbägarlaven (Cladonia parasitica).
Epilitisk flora
Bockaskruvskogen är full av block. På de flesta ställen är blocken någon meter i storlek.
På några ställen finns riktiga jätteblock, ibland i samlingar. Materialet tycks vara av mager
smålandsgranit. Detta gör att påväxten inte förefaller så intressant. Floran på sten har inte
studerats lika noggrant som epifytfloran då den senare brukar säga mer om skogshistorian.
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Blocksida av större block
Bland intressantare noteringar på block märks korallav (Sphaerophorus globosus). Den
växte på några ställen på blocksidor tillsammans med arter från Pseudevernion och arter
som:
mjöllav (Leproloma membranaceum)

klipplav (Fuscidea cyathoides)

blocklavar (Porpidia spp.)

letlav (Parmelia omphalodes)

skogssidenmossa (Plagiothecium denticulatum)

Ett annat intressant fynd är skuggmossa (Dicranodontium denudatum) som växte på en
blocksida i en fuktig blocksänka i de nordvästra delarna. På samma ställe fanns stora tuvor
av blåmossa (Leucobryum glaucum).
På block här och var i skogen ---- men ej allmänt ---- förekommer västlig hakmossa
(Rhytidiadelphus loreus).
Svampfloran
Svamptillgången under hösten 1995 var ganska dålig i dessa trakter. Särskilt riskor,
kremlor och spindlingar förekom i ovanligt låga antal. Det som särskilt lyser fram i
resultatet är förekomsten av flera intressanta vedsvamparter på lövved. Särskilt framträder
då svampar som växer på döda aspar. Ett bättre svampår skulle säkert visa på ännu fler
intressanta vedsvampar knutna till lövträden. Intressanta fynd redovisas i nästa avsnitt. Se
bilaga 1 för en komplett lista över svampnoteringarna 1995.

5.3. Intressanta arter funna i området
Rödlistade arter
Anastrophyllum hellerianum (vedtrappmossa) (H4)
På ovansidan av avbarkade lågor, främst av barrträd, påträffas denna mossa. I Bockaskruvområdet påträffades den däremot rikligt på en grov gammal asplåga. Skotten är bara
några millimeter höga och är vinröda i toppen av täta samlingar av groddkorn. Vedtrappmossan är en god indikatorart för bestånd med god lågakontinuitet. Den påträffades i
västkanten av Harkärret.
Dicranodontium denudatum (skuggmossa) (H4)
Skuggmossan har en västlig huvudutbredning och är mycket ovanlig i landets östra delar.
Den påträffas på bergsidor, block, lågor och trädbaser. I Bockaskruvområdet noterades den
på en blocksida i en blocksänka med sumpskog i den nordvästra delen strax söder om
gränsen mellan Rydeforsskogen och Kvarnagårdsfastigheten.
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Cladonia parasitica (dvärgbägarlav) (H4)
Gamla, torra, exponerade lågor av hårt trä är växtplats för denna småvuxna bägarlav. Den
finns över hela landet och är en god indikator på kontinuitet av exponerad liggande ved.
Den påträffades mycket sparsamt på smala, förruttnade gärdesgårdsslanor i de sydöstra
delarna av Bockaskruvskogen.
Menegazzia terebrata (hållav) (H2)
Hållaven påträffar man i fuktiga miljöer, oftast sumpskogar av klibbal med t ex björk och
gran. Den är vanligare i humida trakter. Den har höga krav på skoglig kontinuitet och är
en av de allra mest krävande epifyterna i klibbalsumpskogar.
Den noterades på en klibbal i en sumpig blocksänka med spridda träd ej långt från blocket
med skuggmossa. Fyndet i denna del av länet är anmärkningsvärt och tidigare har fynd av
hållav endast gjorts i sydvästligaste delen av länet (Wahlström 1995).
Microcalicium ahlneri (kort ärgspik) (H4)
I barrskogsekosystem med gott om torrstubbar och brandstubbar hittar man den korta
ärgspiken. Den växer på och i torrstubbar och brandstubbar på hård gammal ved. Den är
utbredd över hela den boreala och boreonemorala zonen i Sverige men är enligt Aronsson
m fl 1995 inte tidigare noterad i Kronobergs län. Den noterades på några brandstubbar i
de sydöstra delarna av inventeringsområdet. Troligen nyfynd för Kronobergs län.
Phaeocalicium praecedens (stor kvistspik) (H4)
Kvistspikarna, av vilka vi har två arter, växer båda på klena, trögväxande kvistar i kronorna
av gamla aspar. Lövbrännor och andra aspbestånd i barrskogslandskapet är de främsta
biotoperna. De finns troligen i hela den boreala och boreonemorala zonen men den stora
kvistspiken har tidigare ej noterats i Kronobergs län enligt Aronsson m fl 1995. Den
noterades på nedfallna kvistar av en gammelasp i den allra sydöstligaste delen av inventeringsområdet.
Schismatomma pericleum (rosa skärelav) (H2)
Skärelaven är en tämligen ljusälskande lav som har ringa krav på substratets näringsrikedom. I södra Sverige påträffas den främst på äldre ekar, som dock inte behöver vara av
jätteekstyp. Däremot indikerar den bestånd med lång skoglig kontinuitet. Den noterades
på en gammal bergek Ö om Östra dammen.
Scoliciosporum pruinosum (frostig trädgrönelav) (H3)
Denna oansenliga skorplav växer i skuggiga och fuktiga miljöer och påträffas främst några
dm upp på stammen av gamla klibbalar. Den är hittills bara påträffad söder om den naturliga
norrlandsgränsen. Den noterades på grov klibbal i en översilad sluttning NV om den gamla
torpruinen Abrahamsmåla.
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Antrodia pulvinascens (veckticka) (H4)
Denna resupinata ticka växer främst på gamla asplågor i östra Sverige. Den finns främst i
lövrika naturskogar och används som signalart i Nyckelbiotopsinventeringen. Den påträffades på en grov gammal asplåga NV om Harkärret.
Artomyces pyxidatus (= Clavicorona p.) (kandelaberfingersvamp) (H4)
Denna vackra vedlevande fingersvamp växer också främst på gamla förmultnade asplågor.
Den finns över större delen av Sverige och är vanligast i östra Sverige. Kandelaberfingersvampen är en god indikator på skyddsvärda aspbestånd. Den noterades på flera grova,
gamla asplågor nära Harkärret.
Lentaria epichnoa (vit vedfingersvamp) (H4)
Den vita vedfingersvampen är ytterligare en vedlevande svamp som främst hittas på grova,
förmultnade asplågor. Den är sällsynt och en god indikator på bestånd med naturvärden
knutna till lövlågor. Den påträffades på en grov asplåga NV om Harkärret.
Signalarter
Knärot (Goodyera repens)
Denna skogsorkidé är mycket sparsamt förekommande i Bockaskruvområdet. Den påträffades på ett par ställen i de nordvästra delarna. Den är en bra signalart för friska barrskogar
med god trädkontinuitet.
Grönpyrola (Pyrola chlorantha)
Grönpyrolan påträffades på några ställen i inventeringsområdet men mest i enstaka
exemplar.
Aulacomnium androgynum (liten räffelmossa)
Denna gulgrönlysande lilla mossa hittar man gärna på gamla lågor men också på bergväggar, stubbar m m. Den noterades bl a på en gammal grov asplåga nära Harkärret.
Herzogiella seligeri (stubbspretmossa)
Stubbspretmossan växer på ruttnande lågor av såväl barr- som lövträd. Den trivs bäst i
skogar med inte för mager jordmån och indikerar viss kontinuitet av ruttnande lågor. Den
noterades på murkna asplågor.
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Leucobryum glaucum (blåmossa)
Blåmossan bildar vackra halvklotformiga, ganska hårda kuddar. Särskilt stora kuddar pekar
på lång tid av orördhet. Rikligt med blåmossa finns i den sumpiga, glest trädklädda
blocksänkan i de norra delarna nära Kvarnagårdens gräns. En del av kuddarna är mycket
stora.
Nowellia curvifolia (långfliksmossa)
Långfliksmossan är en vedlevande levermossa med västlig huvudutbredning. Långfliksmossan är bättre som signalart i landets östra delar där den indikerar kontinuerlig tillgång
på lågor. I dessa delar av Kronobergs län får den anses fungera hyggligt. Den finns tämligen
rikligt på lågor av olika slag i Bockaskruvskogen, främst i friska och fuktiga skogar.
Rhytidiadelphus loreus (västlig hakmossa)
Spritt men ej vanligt förekommande hittar man den västliga hakmossan i Bockaskruvskogen. Detta är också en mossa med västlig tyngdpunkt i sin utbredning i Sverige. Den växer
på stenar och block i skuggiga skogar. Den får anses ganska väl indikera god trädkontinuitet
i dessa delar av landet.
Ulota crispa (krushättemossa)
Krushättemossan noterades på hassel Ö om Östra dammen. Den är vanlig i sydvästra
Sverige men är ändå en svag indikator på kontinuerlig tillgång av slät lövträdsbark i fuktigt
läge i dessa östligare delar av landet.
Arthonia leucopellaea (kattfotslav)
Kattfotslaven är en bra indikator på värdefull barrskog i hela sitt utbredningsområde.
Främst hittar man den i lite fuktigare skogar och ibland även i klibbalsumpskogar på
klibbal. Den noterades endast i de nordvästra delarna av inventeringsområdet på såväl
klibbal som gran vilket tyder på en viss brandrefugial karaktär i dessa delar. Sumpskogar
finns det på många ställen i Bockaskruvskogen men på de flesta ställen letade jag förgäves
efter kattfotslaven.
Arthonia vinosa (rostfläck)
Rostfläcken är i södra Sverige vanligast på lite äldre ekar i skogsmiljöer. Den kan emellertid
också hittas på andra trädslag t ex klibbal i fuktiga skogar. Där är arten bättre som signalart.
Så noterades arten på klibbal i Bockaskruvskogen.
Calicium parvum (liten spiklav)
Denna lilla knappnålslav har en specialiserad ekologi. Den växer på kanten av tallbarksflagor på lite äldre tallar. Ofta uppträder den med bara få apothecier varför den kan vara svår
att upptäcka om man inte känner igen den tunna vita bålen med små svarta pyknider. Den
var förr uppsatt på rödlistan men har under senare år hittats på så många lokaler att den
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avförts från denna lista. Den noterades i de sydöstligaste delarna på äldre tall i en liten
tallmosse.
Cliostomum griffithii (dropplav)
Detta är en lav med ganska låga krav på substratets näringsrikedom. Den påträffas på
medelrikbarksträd som ek och klibbal men även på gran och torrträd. I Bockaskruvområdet
noterades den på en gammal bergek Ö om Östra dammen.
Cyphelium inquinans (sotlav)
Också denna lav har låga krav på näringsrikedom. Däremot har den krav på gammalt
substrat så att den får tid att etablera sig. Den noterades rikligt på resterna av en stocklada
vid Harkärret.
Dimerella pineti (liten vaxlav)
I skuggiga och fuktiga miljöer, t ex på basen av klibbal eller andra träd liksom på fuktiga
lågor kan man hitta den lilla vaxlaven. I väta ser man knappt de många apothecierna som
då är nästan hyalina men i torrt tillstånd syns de bättre då de är nästan vita. Den är vanlig
i sumpskogar i Bockaskruvområdet.
Graphis scripta (skriftlav)
Denna art har ungefär samma miljökrav som krushättemossan men växer på diverse slät
lövträdsbark. Skriftlaven noterades fr a på hassel Ö om Östra dammen.
Hypocenomyce castaneocinerea
Denna förväxlingsart till kolflarnlaven har samma ekologi som denna. Den växer på
förkolnade ytor av brandstubbar. Det är en utpräglad barrskogsart som finns i hela den
boreala och boreonemorala zonen i Sverige. I södra Sverige är den dock sällsynt och finns
i områden med en utpräglad brandhistoria. Den noterades på flera brandstubbar i de
sydöstra delarna.
Hypocenomyce friesii (tunn flarnlav)
Den tunna flarnlaven är en barrskogsart som man påträffar på tallbark (någon gång även
granbark), torrträd och brandstubbar i hela landet. Den vill ha torrt substrat. Någon gång
påträffar man den på ekved. I Sydsverige hittar man den främst i typiska barrskogstrakter.
Den finns spridd i Bockaskruvskogen på diverse olika substrat.
Hypogymnia farinacea (grynig blåslav)
Den gryniga blåslaven är större än blåslaven och har lite större krav på sin miljö. Främst
hittar man den på äldre tallar men man kan också hitta den på al, björk och gran i
sumpskogar. Den är inte vanlig i Bockaskruvområdet men noterades på tall i de sydöstra
delarna.
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Lecanactis abietina (gammelgranslav)
Gammelgranslaven bildar massvegetation på de nedre delarna av gamla granar. Stammen
lyser då nästan gråblå flera meter upp. Arten brukar uppträda först när granarna når en
ålder av 80-100 år. Först på träd som är 120-130 år brukar hela nedre delen av stammen
vara täckt. Arten är ganska vanlig i Småland och är där knappast användbar som signalart.
Snarast kan arten i dessa trakter användas omvänt, d v s saknas arten så kan det handla om
ett bestånd eller en trakt med dålig grankontinuitet. Den förekommer vanligt i Bockaskruvskogen men bildar inte massvegetation högt upp på stammarna.
Lecidea botryosa
Denna lilla skorplav som känns igen på sin tjocka gryniga ljust grågröna bål och gruppvis
växande svartbruna apothecier är typisk för ljusa barrskogar med god kontinuitet av torrt
liggande lågor och brandstubbar. Den noterades på flera brandstubbar i de sydöstra delarna
av beståndet.
Mycoblastus sanguinarius (blodlav)
Massförekomster av blodlav brukar vara en indikator på att miljön är värdefull, åtminstone
i södra Sverige. Den förekommer rikligt på fr a björk i några sumpskogskanter i Bockaskruvskogen.
Nephroma parile (bårdlav)
Detta är en av de få bättre signalarterna bland epifyterna på asp i området. Den påträffades
på gammelasp i de norra delarna av området.
Cantharellus lutescens (rödgul trumpetsvamp)
Ett litet bestånd noterades under några granar, ej särskilt fuktigt, något avvikande i
miljövalet mot normalt.
Ceriporiopsis resinascens
Noterad på sälg i de sydöstligaste partierna av Kvarnagårdsfastigheten.
Inonotus rheades (rävticka)
Bra indikator på värdefulla aspbestånd. Den växer på torrträd och lågor av asp. Den
noterades på ett par platser i Bockaskruvskogen.
Lentinus castoreus (bävermussling)
Denna mindre allmänna mussling noterades på en högstubbe av björk i ett annars talldominerat bestånd i de centrala delarna nära vad som lokalt kallas Trometarkullen.
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Lentinellus omphalodes (navelmussling)
Denna mussling växer såväl på löv- som barrved. Noterad på en gammal vedtrave av björk
i de nordvästra delarna.
Lenzites betulinus (björkmussling)
Björkmusslingen noterades på en björklåga på samma ställe som bävermusslingen.
Phellinus nigricans (svart eldticka)
Den svarta eldtickan växer på björk, mera sällan på andra lövträd. En indikationsmässigt
ganska bra art i bestånd med mycket död björkved. Den noterades i de södra delarna av
Kvarnagårdsfastigheten.
Phellinus pini (tallticka)
Talltickan påträffas i bestånd med riktig gammeltall. Sådana kan finnas i bergbranter, på
öar i sjöar m m. Tallticka i vanliga skogsbestånd är ovanliga. Sparsamt förekommande på
äldre tall i Bockaskruvområdet.
Pholiota tuberculosa (finflockig tofsskivling)
Mindre allmän art. Den noterades på en högstubbe av björk nära den plats där bävermusslingen hittades. Bristen på björkföryngring är stor i de steniga partierna där arten noterades
varför risken är stor att den försvinner.
Vesiculomyces citrinus (gulskinn)
Gulskinnet noterades på en granstubbe strax söder om Kvarnagårdsfastigheten inne på
Rydeforsskogen. Det är en mindre allmän art i dessa trakter.
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6. NATURVÄRDE, SKYDD OCH SKÖTSEL
6.1. Bockaskruvskogens naturvärden
På pluskontot
Bockaskruvskogen har stora naturvärden knutna till lövträden i beståndet.
---- Området är ett lövrikt barrskogsområde där lövet i stora delar kunnat utvecklas utan stora skogliga
åtgärder de senaste decennierna.
---- Bockaskruvskogen och trakten i stort har troligen en ganska god kontinuitet av triviallöv och triviallövved.
---- I beståndet finns gott om mycket grov asp. Detta har lett till riklig förekomst av grova lågor och torrträd
av asp.
---- Vedsvampflora, särskilt den som är knuten till triviallövved, är dokumenterat intressant.
---- Troligen är insektsfaunan intressant men denna är ej underökt. Alla högstubbar och lågor av olika åldrar
av lövträd medför god tillgång på substrat för krävande arter.
---- Beståndet ligger i Uppvidinge kommun som är en borealt präglad trakt med barrskog och med boreal
dynamik där trakten har en historia med ofta återkommande skogsbränder och påföljande lövträdssuccessioner.
---- Välutvecklad hänglavsflora och lövepifytflora finns på flera ställen (gläntor, kärrkanter, lövbestånd) men
ändå få riktigt sällsynta arter.

Området har troligen en värdefull fågelfauna med stjärtmes och hackspettar, tjäder m m.
Barrved börjar uppträda - nya värden kommer snart att etableras i vissa delar. Granlågor
med högstubbar angripna av klibbticka finns t ex på flera ställen. Tillgången på död ved
av fr a gran kan förväntas öka inom en snar framtid.
Inom inte allt för långa avstånd finns flera skyddade eller skyddsvärda barrskogar med
liknande dynamik (Storasjö, Kråketorp, Skårtaryd, Kärngölsområdet, Vitthult och Singelstorps fly). Detta gör att dessa bör kunna korrespondera med varandra i ett landskapsekologiskt perspektiv. De kan sägas bilda ett slags nätverk av gammelskogar i nordöstra delen
av Kronobergs län och näraliggande områden i angränsande län. Bockaskruvskogen är
lövrikare än de övriga bestånden.
Bockaskruvskogen bildar ett ganska stort område med bra form.
På minuskontot
I Bockaskruvskogen har barrträden en ganska dålig epifytflora med få noterade signalarter
och inga noterade rödlistade arter. Att inte notera talltagel och garnlav i dessa delar av
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Småland i bestånd av denna typ är något oväntat. Att dessa arter inte noterats behöver inte
betyda att de saknas men finns de så torde det vara i små mängder.
Den dåliga epifytfloran kan också bero på få naturliga refugialmiljöer som branter, raviner
etc.
Gallringar är utförda i vissa delar där såväl barr som löv tagits ut. Detta innebär har medfört
substratminskning.
Hyggen är upptagna i och omkring inventeringsområdet. Om dessa omhändertas på rätt
sätt behöver det inte innebära så stora nackdelar på sikt.
Skogen i denna trakt har troligen varit hårt åtgången under 1800-talet och några sekel
tidigare. Skogen var en viktig resurs för smålänningarna.
Kostnadsmässigt kommer stora belopp att behöva tas i anspråk för att ersätta dyr tallved
för att rädda naturvärden knutna till lövskog, men detta är ofrånkomligt som bestånden ser
ut.

6.2. Några slutsater
Sammanfattningsvis kan naturvärdena i Bockaskruvskogen formuleras så att det är en
barrskog med betydande naturvärden knutna främst till lövträden. Trots att inventeringen
av kryptogamer varit översiktlig har elva rödlistade arter noterats och endast en av arterna
är helt knuten till barrträd. Sex av de rödlistade arterna är helt knutna till lövträd.
Dessa naturvärden har uppkommit genom den markanvändningshistoria som området har.
För att bevara dessa naturvärden är det nödvändigt att hålla tidigare störningar vid liv så
att nya lövsuccessioner kan utvecklas. Med en sådan inriktning är detta ett självklart område
för skydd genom reservatsbildning.
Att lämna detta område åt fri utveckling kommer ganska snabbt att leda till att de viktigaste
naturvärdena minskar. Finns inte viljan och beslutsamheten hos naturvårdande myndigheter att åstadkomma nya lövsuccessioner genom naturvårdsbränning och/eller andra åtgärder inom den allra närmsta framtiden är Bockaskruvskogen ett tveksamt skyddsobjekt. Det
är i den meningen ett "antingen-eller-objekt". Kompromisser i form av att lämna området
till fri utveckling under några decennier är här en felaktig väg. Det brådskar att åstadkomma
de lövgenerationer som ska efterträda de existerande.
En sådan inriktning leder också till att det skyddade området bör vara tillräckligt stort för
att kunna hysa successioner i olika åldrar. Av detta skäl och av brandsäkerhetstekniska skäl
föreslås att gränsen dras utmed den gamla järnvägen i hela nordöstgränsen. Då de sydöstra
delarna är ganska värdefulla har en ca 100 m bred zon på Frösekefastigheten, Ö om
AssiDomäns mark (Kvarnagården), tagits med. Förslaget till gräns för ett eventuellt
reservat redovisas i bilaga 3.
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6.3. Syfte
Målsättningen med att skydda området ska vara att bevara och upprätthålla en lövrik
barrskog och lövskog i olika successionsstadier. Beståndet ska innehålla rikligt med död
ved, fr a av lövträd. Stora arealer bör vara brandsuccesssioner eller likna sådana. Vissa ytor
bör fortsätta att vara eller få utvecklas mot refugial karaktär.

6.4. Några riktlinjer för skydd och skötsel
Förutsättningen för att bevara områdets naturvärden är att vissa skötselåtgärder vidtas. Den
viktigaste av dessa är att nya lövsuccessioner ska startas. Detta åstadkommes enklast och
bäst genom att nyupptagna (även barrplanterade) hyggen bränns.
Det är viktigt att skyddet av Bockaskruvskogen åtföljs av en genomarbetad skötselplan.
Som grund för en sådan skötselplan bör en brandhistorisk utredning göras så att brända
respektive brandrefugiala ytor kan lokaliseras och karteras. Lämpligen kan man också göra
kartläggning av refugialområden genom att notera kattfotslav, knärot m fl arter. Anledningen till detta är att refugiala områden ej ska brännas. Ej heller bör riktigt sena
lövsuccessioner med gott om grova asplågor brännas. Någon mindre 60-90-årig lövsuccession kan däremot brännas för att skapa ny död lövved. Bränder kan gärna anläggas nära
lövsuccessioner. Inför naturvårdsbränningarna kan visst barrvirke tas ut för att bättre
kontrollera naturvårdsbränningarna. Lövvirke får inte tas ut inför bränningarna. De många
våtmarkerna och järnvägen bör tekniskt (brandförsvarsmässigt) underlätta naturvårdsbränningen.
För att möjliggöra nya lövsuccessioner tas även hyggena mot järnvägen på AssiDomäns
skifte med ända till järnvägen. Järnvägen blir också en tekniskt bra gräns för naturvårdsbränningarna och här har dessutom funnits lövrika bestånd tidigare.
Eftersom det moderna skogsbruket och brandförsvaret stoppat den tidigare storskaliga,
landskapliga mosaiken av bränd mark i olika successioner och refugialmiljöer så får denna
mosaik skapas på mindre, naturskyddade ytor. Detta innebär på sikt att bränderna bör ske
med kortare mellanrum och på mindre områden. Detta kan brandförsvarstekniskt innebära
fördelar. Just nu bör dock några större områden brännas (gamla hyggen) för att bryta
trenden i landskapet när det gäller lövsuccessionerna.
Bränningen kan ske i två etapper. Just nu kan något eller några hyggen brännas. Om ett
par decennier kan mer uppvuxen skog brännas.
På grund av de stora viltstammarna, fr a av älg, kan det under ett antal år efter bränder eller
andra åtgärder vara nödvändigt att sätta upp viltstängsel runt några av de unga lövsuccessionerna.
All skoglig verksamhet som ej har naturvårdssyfte i beståndet bör omedelbart stoppas.
Detta innebär bl a att vindfällen ej bör röjas upp.
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Östra dammen är den största av våtmarkerna i området och sätter prägel på de södra delarna.
Den var förr en av de viktigaste myrslåttermarkerna i det inventerade området. För att
bevara denna våtmark i nuvarande skick är det nödvändigt att hydrologin bevaras intakt.
Avvrinningströsklarna ligger inom det avgränsade området medan större delen av våtmarken är utanför huvudförslaget till reservat. För att naturvårdsmålet ska vara bestämmande
för våtmarken i sin helhet kan detta inkluderas i reservatet enligt en alternativ gränsdragning.
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Bilaga 1: Lista över noterade svampar i Bockaskruv-området

Noterade av Annchristin Nyström 1995 med någon komplettering av Leif Andersson

Stereum sanguinolentum, blödskinn

Aphyllophorales

Trametes ochracea, zonticka

Albatrellus ovinus, fårticka

Trichaptum abietinum, violticka

Antrodia pulvinascens, veckticka

Vesiculomyces citrinus, gulskinn

Antrodia serialis, knölticka
Bjerkandera adusta, svedticka

Agaricales

Cantharellus lutescens, rödgul trumpetsvamp
Cantharellus tubaeformis, trattkantarell

Amanita muscaria, röd flugsvamp

Ceriporiopsis resinascens

Amanita porphyria, svartringad flugsvamp

Chondrostereum purpureum, purpurskinn

Amanita rubescens, rodnande flugsvamp

Clavicorona pyxidata (Artomyces p.), kandelaber-

Amanita virosa, vit flugsvamp
Armillaria mellea, honungsskivling

fingersvamp
Fomes fomentarius, fnöskticka

Collybia maculata, fläcknagelskivling

Fomitopsis pinicola, klibbticka

Collybia tuberosa, spetsknöling nagelskivling

Gloeophyllum sepiarum, vedmussling

Cortinarius armeniacus, aprikosspindling

Heterobasidion annosum, rotticka

Cortinarius brunneus, umbraspindling

Hydnum repandum, blek taggsvamp

Cortinarius cinnamomeus, kanelspindling

Hymenochaete tabacina, kantöra

Cortinarius collinitus, violettfotad slemspindling

Inonotus obliquus, sprängticka

Cortinarius delibutus, gulspindling

Inonotus radiatus, alticka

Cortinarius gentilis, gulbandad spindling

Inonotus rheades, rävticka

Cortinarius paleaceus, pelargonspindling

Lentaria epichnoa, vit vedfingersvamp

Crepidotus pubescens, dunmussling

Lentinellus castoreus, bävermussling

Crepidotus sphaerosporus

Lentinellus omphalodes navelmussling

Entoloma cetratum, skogsrödhätting

Lenzites betulina, björkmussling

Entoloma nitidum, svartblå rödling

Merulius tremellosus, dallergröppa

Galerina marginata, gifthätting

Oligoporus fragilis, blödticka

Gomphidius glutinosus, citrongul slemskivling

Phellinus nigricans, svart eldticka

Gymnopilus penetrans, fläckig bitterskivling

Phellinus pini, tallticka

Hebeloma crustuliniforme, tårfränskivling

Phellinus tremulae, aspticka

Hygrophoropsis aurantiaca, falsk kantarell

Piptoporus betulinus, björkticka

Hygrophorus olivaceoalbus, olivvaxing

Stereum hirsutum, raggskinn

Hypholoma capnoides, rökslöjskivling

Stereum rugosum, styvskinn

Hypholoma lateritium, tegelröd slöjskivling
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Laccaria laccata, laxskivling

Ascomycetes

Leccinum holopus, kärrsopp

Cudonia confusa, blek mössmurkling

Leccinum scabrum, björksopp

Gyromitra infula, biskopsmössa

Leccinum versipelle, tegelsopp

Leotica lubrica, slemmurkling

Marasmius epiphyllus, dvärgbrosking

Phaeobulgaria inquinans, limsvamp

Micromphale perforans, barrbrosking

Xylaria hypoxylon, stubbhorn

Mycena alcalina, luthätta
Mycena epipterygia, flåhäta
Mycena galopus, mjölkhätta
Mycena pura, rättikhätta
Mycena rosella, rosenhätta
Mycena zephirus, fläckhätta
Naucoria scolecina, mörk alskräling
Paxillus involutus, pluggskivling
Pholiota mutabilis, föränderlig tofsskivling
Pholiota tuberculosa, finflockig tofsskivling
Pluteus atricapillus, skölding
Rozites caperata, rynkad tofsskivling
Strobilurus esculentus, grankotteskivling
Stropharia hornemannii, stor kragskivling
Stropharia semiglobata, gul kragskivling
Suillus variegatus, sandsopp
Xerocomus badius, brunsopp
Xeromphalina campanella, rostnavling
Xeromphalina caulicinalis, bollrostnavling

Russulales
Lactarius necator, svartriska
Lactarius rufus, pepparriska
Lactarius theiogalus, småriska
Lactarius torminosus, skäggriska
Russula betularum, blek giftkremla
Russula emetica, giftkremla
Russula gracillima, spädkremla

Gasteromycetes
Lycoperdon perlatum, vårtig röksvamp
Lycoperdon molle
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Bilaga 2: Karta
över inventerat
område

Bilaga 3: Karta
över gränsdragningsförslag
med kommentarer

Kommentarer till gränsdragningsförslaget
1.
En zon om ca 100 m öster om gränsen mellan Fröseke och Kvarnagården tas med då skogen
i stort sett är sluten hela vägen och då här finns ett par värdefulla blöta sänkor, gott om
gamla brandstubbar och ett bra aspbestånd på gränsen.
2.
Den sydöstra spetsen övergår gradvis i mer trivial skog, lövet minskar och yngre tallskogar
tar vid.
3.
En liten del av fastigheten Långaskruv 1:3 innehåller lövrik och ganska orörd skog intill
Kvarnagårdsskiftet. Detta föreslås därför vara med i ett eventuellt reservat.
3A.
En förenklad gränsdragning är att dra gränsen från södra hörnet rakt mot södra hörnet av
fastigheten Långaskruv 1:2. Denna dragning inkluderar inga nya naturvärden utan är enbart
teknisk och förbättrar områdets form. De nya delarna utgörs av hyggen.
4.
Detta är en ganska naturlig gräns mellan ett större hygge och uppvuxen, äldre skog.
5.
En mycket lång rak linje skiljer fastigheterna Långaskruv 1:2 och 1:3 som sydgräns för
reservatsförslaget. Bestånden i Långaskruv 1:3 är genomgående mera påverkade och har
en annan historia med inslag av mossodlingar m m.
5A.
Östra dammen är ett viktigt inslag i denna del av området. Principiellt torde våtmarkens
hydrologi inte vara hotad då avrinningströskeln ligger inom det avgränsade förslaget till
reservat. För att få större kontroll över våtmarken kan en alternativ dragning göras
sominkluderar Östra dammen.
6.
Nordvästgränsen är inte självklar. Mot NV ökar hyggena och andra ingrepp i skogen. Här
finns dock ett mindre bestånd efter en liten brand i äldre tid. Dessutom kommer de nya

Bilaga 8: Förstoring av äldre generalstabskarta
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F d järnväg
Karlsmålabäcken
Lada
Harkärret

