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1. INLEDNING
Detta arbete är gjort på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län.
Den nomenklatur 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. Christer Tufvesson, Skogsvårdsstyrelsen,
har bidragit med uppgifter från nyckelbiotopsinventeringen och en inventering som
underlag för skötsel. Personal på länsstyrelsen och lantmäteriet har hjälpt till att ta fram
kartor, beskrivningar och annat underlag.
Elvira Karlsson, uppvuxen i Sjuhult, har berättat om hur landskapet såg ut i Sjuhult och
Tagel i början av seklet och om olika aktiviteter i markerna på den tiden. Filip Hallernäs,
Sjuhult, har bidragit med bilder och uppgifter om livet på Tagel under 1920-talet. Harald
Lönegård, Tagel, har givit detaljer i skogens skötsel under de senaste decennierna.
Ingvar Christoffersson, som inventerat området för Smålands flora, har lämnat uppgifter
från denna inventering.
Till alla dessa och flera andra i bygden som lämnat uppgifter av olika slag riktas ett tack.

2. SYFTE OCH METODIK
Det övergripande syftet med arbetet har varit att göra en inventering, beskrivning och
bedömning av naturvärdena i Brotorpabäck-området och med utgångspunkt därifrån ge
förslag på hur området bör hanteras i framtiden.
Till grund för bedömningen har legat tidigare gjorda inventeringar i området, skogliga
uppgifter av olika slag samt de studier och inventeringar som är gjorda 1995 av författaren
och Annchristin Nyström, Moheda.
Förberedelsearbetet har bestått i flygbildstolkning (IRF 1982), genomgång av kartor och
av tidigare framtaget underlag. Av tidigare underlag finns beskrivningar av försöksytorna,
Tagels historia m m av Kardell (1980, 1984, 1985), resultat från Skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering (i denna rapport förkortat NBI), inventeringen av Smålands
flora, inventeringar av Allan Nicklasson och Christer Tufvesson, Växjö, och av ornitologer
i trakten. Dessutom har en hel del tidigare planeringsunderlag gåtts igenom. Fältarbetet har
främst inriktats på en översiktlig inventering av naturvårdsintressanta kryptogamer ---mossor, lavar och svampar. För mossornas och lavarnas vidkommande har inriktningen
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varit på epifytfloran då denna är intressantast från skoglig synpunkt. Markmossor har
endast i liten grad studerats, delvis p g a årstiden, varför här kan dölja sig ytterligare
intressanta sumpskogsarter. 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 Brotorpabäck-området.
Hembygdslitteratur och andra beskrivningar av trakten har gåtts igenom.
Som redovisning ges en kortfattad beskrivning av naturförhållanden och markanvändning
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.
Studiet av svamparna har skett under sommaren och hösten 1995 med sex olika fältbesök.
I sammanställningen har också resultat från svampinventeringar 1993 (två besök) av
Annchristin Nyström inkluderats. 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. BROTORPABÄCKOMRÅDET
3.1. Allmänna data
Brotorpabäckområdet bildas av en lång sträcka av lövskogsklädda öst- och nordöstsluttningar på en stor drumlinbildning omedelbart SV om sjön Rymmen. Krönpartierna av
denna drumlin bildar gräns mot Jönköpings län. Det inventerade området ligger i norra
delen av Kronobergs län, i Alvesta kommun, Mistelås socken. Närmsta tätort är Rydaholm
i Värnamo kommun i grannlänet. Inventeringsområdet berör fastigheterna Tagel 1:1,
Sjuhult 3:6, 1:4, 1:3, 1:10, 1:2 samt Spånghult 1:1. Fastigheten Sjuhult 1:10 är till viss del
en fritidshustomt men är i de övre och nedre delarna täckta med lövskog.
Naturen i området utgörs av en för dessa trakter ovanligt stor sammanhängande lövskogsmassa. Bokhultet eller "boket" kallas den södra delen av Brotorpabäck-området där boken
dominerar. Även i övrigt präglas området av slutna lövskogar men i de sydöstra delarna
av Spånghult finns en fårbetad blandlövhage. Åkrarna runt Spånghult har försöksplanterats
med fr a gran, lärk och björk. I öster bildar gamla mossodlingar och kraftledningar bryn
mot skogen. I norr fortsätter skogsmarkerna ---- både barr- och lövskog. I väster och söder
finns hyggen, åkrar, lövskogar och barrskogar.
De högst belägna delarna ligger längst i SV och når knappt 215 m ö h. De lägsta partierna
ligger ca 500 m Ö om Lönnstorpet på ca 180 m ö h. Sjön Rymmen ligger på en nivå av
175,5 m ö h. Drumlinens högsta punkt ligger vid Sutarekullen, knappt 1 km SV om
inventeringsområdet, och når 245 m ö h. Hela området sluttar i östlig eller nordöstlig
riktning.
Det område som studerats är knappt tre kilometer långt i ungefär nord-sydlig riktning och
som bredast knappt 350 m i öst-västlig riktning.
Man kan ta sig till området från två håll. I norr når man lövskogen från vägen mellan Sjuhult
och Rubblarp. En mindre körväg leder in till ett fritidshus och vidare till markerna kring
den rivna gården Spånghult. De södra delarna nås bäst från Tagel. Två körvägar leder här
in i området. Den största vägen leder så småningom till Lönnstorpet och delar sig
dessförinnan i en gren som leder söderut. En mindre skogskörväg leder i sydvästlig riktning
till de sydligaste delarna och avslutas med en vändslinga.
I det inventerade området ingår två fritidshus i den norra delen. Dessa ligger på fastigheterna Sjuhult 1:10 respektive 1:11. Två äldre torpställen ligger omedelbart väster om den
lövklädda sluttningen, Lönnstorpet och Fröjden. Den nästan 2 km långa byn Sjuhult börjar
några hundra meter NÖ om inventeringsområdet och sträcker sig vidare norrut. Byn är
belägen på en annan, mindre drumlin. Tagels byggnader ligger drygt 1,5 km öster om
inventeringsområdet. På fastigheten Spånghult 1:1 revs mangårds- och ekonomibyggnader
under 1920-talet och kvar finns ett antal vårdträd och husgrunder.
En större kraftledning med bred gata bildar östgräns till den lövklädda sluttningen utefter
en lång sträcka.
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Området dräneras norrifrån av Brotorpabäck. Bäcken rinner i en sänka V om Sjuhult och
har fått sitt namn av ett torp som förr låg Ö om detta vattendrag. Från söder tillstöter ett
annat vattendrag, Storängsbäcken, som fått sitt namn av Storängen som förr låg mellan en
gammal mossodling, Martakärret, och sammanflödet av de två bäckarna. Dessa båda
bäckar är kanaliserade/dikade i hela sin sträcka utmed det inventerade området. Ett av
områdets viktigaste karaktärsdrag är den långa rad av källflöden eller källfront som sträcker
sig utefter en mer än 1,5 kilometer lång sträcka. Ett otal källor mynnar i nederdelarna av
drumlinens sluttning och källbäckarna från dessa rinner ut i de ovan nämnda bäckarna. Ett
av de största källkärrsområdena finns ovanför Martakärret. De nedre delarna av sluttningen
är i sin helhet påverkade av det rörliga markvattnet. En mindre bäck rinner ned för
sluttningen strax öster om den södra skogsbilvägens vändslinga till Storängsbäcken.
Området har en ganska hög årsnederbörd, ca 650 mm, men har ändå en viss inlandsprägel
med sena vårfroster som är typiskt för det inre av Småland.
Hela området täcks av mäktiga moränlager. Detta märks t ex vid brunnsborrning i
drumlinerna SV om Rymmen. Moränerna är blockrika. Särskilt i de södra delarna av
inventeringsområdet finns blockrik terräng. Hela området ligger över högsta kustlinjen,
HK, och moränen är osvallad. I de nedre, sumpiga delarna finns torvjordar. Markens
bärighet är i många källpåverkade områden mycket låg och på några ställen finns rena
flytjordar.
Berggrunden utgörs av näringsfattig gnejs. Trakten hör till förskiffringszonen mellan
västsvenska gnejserna och smålandsgraniterna. I denna finns flera grönstensstråk men
sådan berggrund har ej noterats i eller i inventeringsområdets närhet. Berget går ej i dagen
i inventeringsområdet. Det rörliga markvattnet medverkar ändå till goda näringsförhållanden i stora delar av inventeringsområdet.
Området hyser en mycket rik fauna av lövskogsfåglar. Mindre hackspett, mindre flugsnappare, stenknäck, bivråk, stjärtmes och järpe finns i området (Naturskyddsföreningen,
Kronobergs Ornitologiska förening).

3.2. Beskrivning av olika delområden
För att ge en fylligare beskrivning av området har detta delats in i olika delar och beskrivs
nedan kortfattat var för sig - se karta bilaga 2.
Indelningen baserar sig på NBI, uppgifter från Lars Kardell och ekonomiska kartor,
flygbilder och egna noteringar.
1. Bok- och granskog längst i söder
Allra längst i söder finns en smal remsa med bok där granen söderut successivt tilltar och
så småningom dominerar. Även inne i bokskogen finns en grandunge. Terrängen sluttar
längst i öster ganska brant ned mot de gamla ängarna vid Storängsbäcken. I den norra delen
är blockrikedomen stor. Bokarna är ganska gamla och särskilt mot söder finns grova döda
och döende individer. Dessa har trängts undan av granen och längst i söder finns bara
ihopfallna vrak av de gamla bokarna. Ett hygge på fastigheten västerut ger just nu ganska
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exponerade förhållanden. Markerna är ganska magra och måste klassas som hörande till
hedserien. Flera bokar har intressant epifytflora. Detta är ett av de vedrikaste bokbestånden.
Beståndet är också ett av de bestånd som har mest gammal bok.
2. Gammelgransbestånd i söder
Nedom ett knä, som Tagelgränsen bildar några hundra meter SÖ om Martakärret, finns ett
bestånd med gammelgran. Flera av träden är döda och grova granlågor ligger kors och
tvärs. Träden är grova och höga. Gammelgranslaven täcker stammarna högt upp. Någon
enstaka bok finns i beståndet liksom andra lövträd, t ex asp och björk. Detta bestånd avviker
från alla övriga genom att här finns naturvärden knutna till gran.
3. Litet bestånd av bok vid bäck
Öster om den södra skogskörvägen in till Bokhultet rinner en liten bäck utför sluttningen.
Marken är också källpåverkad. Vid och fr a Ö om denna bäck finns ett vackert bokbestånd
med mycket värdefull epifytflora och flera ovanliga svampar. Bokarna är grova och ganska
gamla. Utefter bäcken finns även klibbal. Tyvärr håller granen på att tränga in från kanterna.
Markerna är av lågört-typ. Mikroklimatiskt fuktigt och skuggigt.
4. Bestånd av blandlövskog med stort inslag av gran vid vägslingan
Något hundratal meter på ömse sidor om den södra skogskörvägen finns en blandskog där
bok, ek och gran dominerar. Här finns ett stort inslag av gran, fr a i ett bestånd söder om
körvägens vändslinga. Även asp, björk och ask finns i beståndet, fr a i de nedre delarna.
Hassel förekommer rikligt på flera ställen i sluttningen. Granen utgör här ett starkt hot mot
naturvärdena. Beståndet är mikroklimatiskt fuktigt och skuggigt.
5. Sumpskog med stort ädellövinslag
Ovanför Martakärret finns en vacker sumpskog med påfallande stor trädslagsblandning.
Klibbal dominerar men här finns tämligen grov ask och alm. Vackra källor och källbäckar
finns i hela området. Träden har en rik epifytflora och markfloran är rik på såväl kärlväxter
som mossor. Området är mikroklimatiskt fuktigt. En mycket värdefull sumpskog.
6. Stora bokskogen söder om Lönnstorpet
I den övre delen av sluttningen söder om vägen till Lönnstorpet finns det största beståndet
av bok i Brotorpabäck. I detta område finns 10 olika försöksytor utlagda för att studera
olika trädslags tillväxt. I försöksytorna har olika typer av skogliga ingrepp gjorts. Några
ytor (vardera 1600 kvm) har planterats med gran. Åter andra är självföryngrade med bok,
eller bok och gran. En del medelgrov ek finns i beståndet. I de västra delarna tränger gran
in genom självföryngring. Epifytfloran är mycket rik och vittnar om att detta är en av de
viktigaste värdekärnorna för boken i Brotorpabäck.
7. Grandominerad skog
Mot fastighetsgränsen finns en remsa där granen dominerar. Inslag finns av ek och bok.
Markerna är av ristyp.
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8. Blandlövskog på frisk mark NV om Martakärret
Ett mindre bestånd med ek med inslag av björk, bok, klibbal och någon enstaka gran.
Träden är ej särskilt gamla, eken torde vara äldst med åldrar på ca 120 år.
9. Alsumpskog på båda sidor om Lönnstorpsvägen
Ett stort område med storvuxen klibbal på sluttande, översilad fuktig mark. Klibbalarna är
inte särskilt gamla och har inte några välutvecklade socklar. Sådana bildas dock inte på
samma sätt i klibbalsumpskogar på översilad mark som i stagnanta, tidvis översvämmade
alkärr. Utöver klibbal finns inslag av alm, björk och ask och enstaka granar.
10. Grov bokskog nedom Lönnstorpet
Nedom Lönnstorpet finns de grövsta och förmodligen äldsta bokarna i Brotorpabäck.
Tufvesson (1993) uppger åldern 150 år för bokarna. Här finns också någon enstaka
medelgrov ek. Små rösen vittnar om att denna del sannolikt har en annan markanvändningshistoria än bokbestånden söderut. En del grova lågor ligger i området och på dessa
finns intressant svampflora. Epifytfloran är däremot ganska mager.
11. Norra alsumpskogen
Detta delområde bildas av en stor sumpskog med klibbal, inslag av björk och Salix-arter.
Granarna är fåtaliga. Hela sluttningen är översilad mark. På en del ställen har träd börjat
dö och lågor och torrträd håller på att utvecklas. Särskilt finns här fina högstubbar av björk
från en äldre trädgeneration. På några ställen, fr a i söder, har gallring skett.
12. Ekrika marker N och Ö om Lönnstorpet
Detta är den del som har mest ek. Tämligen grov ek finns men den är ej särskilt gammal.
Förekomsten av stubbar, vissa tämligen grova, tyder på att ek funnits här förr. I trädskiktet
finns inslag av bok och en del björk och gran. Beståndet är gallrat i de södra delarna för
inte så länge sedan.
13. Yngre alskog söder om Rubblarpsvägen
På fastigheterna tillhörande Sjuhult, söder om vägen mellan Rubblarp och Sjuhult, står en
yngre klibbalsumpskog. Användningen av denna mark som fodermark (slåtter, bete)
pågick förmodligen längre fram i tiden än på Tagels marker.
14. Yngre lövblandskog söder om Rubblarpsvägen
På fastmarken ovanför den yngre klibbalsumpskogen växer en ung blandskog av löv. Björk
och ek dominerar men inslag finns av sälg och rönn. Ett par grupper grova askar finns i de
centrala delarna. I buskskiktet finns gott om hassel. Grova stubbar av ek tyder på att här
även förr fanns ek.
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15. Ung lövskog N om Rubblarpsvägen
Ungskog av klibbal med inslag av björk, ek och sälg. Det var sannolikt inte så många
decennier sedan detta var en fodermark (Sörängen enligt Sjuhults gamla skifteskarta från
1875). Den gamla vägen till Spånghult, nu bara en körväg, skär genom området och förbi
ett fritidshus.
16. Hagmark nedom Spånghult
Detta är den enda del som har karaktär av betesmark i inventeringsområdet. Fårstängsel
finns ännu kvar. Trädskiktet är ganska slutet för att vara hagmark. Träden som är grova
och högvuxna består av ek, björk, klibbal och någon tämligen grov ask och alm. Buskskikt
saknas nästan.
17. Planterade åkrar med gammelträd i kanterna av och runt den gamla gårdsplatsen till
Spånghult
Detta område utgörs av åkrar planterade med gran, björk och lärk och kantade av grova
askar, almar och någon lind. Också utefter vägen fram till husgrunderna efter Spånghult
står mycket grova askar. Intressant epifytflora finns på gammelträden. Längre mot NV
finns ytterligare lövbestånd men då dessa marker ligger ännu längre bort från vad som
ursprungligen avsågs inventeras har dessa ej studerats. Några äldre ekar står dock NV om
de gamla åkrarna. Som kuriosa kan nämnas att trampgröe (Poa supina) noterades här första
gången i Sverige nära Spånghult (Christoffersson 1990).
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4. MARKANVÄNDNINGSHISTORIA
4.1. Lite om Tagels historia
Platsen där Tagel ligger är ett gammalt boställe. Det var sannolikt redan på stenåldern
boplats. Gravfält finns i anslutning till bebyggelsen som sannolikt härrör från vikingatiden
eller yngre järnålder.
Tagel finns omnämnt i handlingar från medeltiden, tidigast från 1300-talet. Det var förr en
by med ett antal gårdar. I Gustav Vasas jordregister från 1540-talet bestod den av 6 gårdar
(Kardell 1984). Tagel blev säteri 1662, sannolikt därför att bönderna inte förmådde betala
skatt och hemmanen därför drogs in till staten och såldes till en fältmarskalk och greve
Douglas. Bönderna blev arrendatorer och brukade markerna till ett stycke in på 1800-talet.
Fram till dess har alltså markerna i stort brukats som annan allmogemark i trakten. 1776
fanns 15 brukningsenheter. I början av 1800-talet omorganiserades bruket av markerna,
arrendatorerna avhystes och driften sköttes centralt från säteriet som från slutet av 1700talet beboddes av ägaren. Tidigare hade ägarna bott på annan plats och förvaltningen skötts
av en inspektor. 1959 dog den siste ägaren av Tagel och en stiftelse bildades för dess
förvaltning.
I slutet av 1700-talet fanns 16 torp på Tagel. Dessa var dagsverkstorp till Tagel. De flesta
av dessa låg norr och öster om Tagel. Några låg dock på den västra sidan. Brotorpet,
Lönnstorpet, Fröjden och Slättatorpet kan antas ha haft anknytning till Tagel på ett eller
annat sätt. Sannolikt har ett torp funnits i Möllareängens sydöstra del. Brantåsen kallas ett
område NÖ om Martakärret, eventuellt efter ett gammalt ställe.
Spånghult var förr en stor gård. Husen revs på 1920-talet och grunderna syns tydligt än i
dag.

4 . 2 . S k o g o c h ä n g ---- s l å t t e r o c h b e t e
De marker som här inventerats hade förr ett helt annat utseende och en helt annan
markanvändning. Stora delar är fuktiga och högproduktiva och togs naturligtvis tillvara
som fodermarker då boskapsskötseln var en av huvudnäringarna sekel efter sekel på Tagel
(Kardell 1984). De mest produktiva och näringsrika delarna, dvs de norra samt de fuktiga
delarna var i anspråkstagna för slåtter. De magrare södra delarna var skogsbeten. Någon
tydlig gräns mellan den gamla utmarken och slåttermarkerna i form av stenmurar har ej
kunnat påträffas. Man får anta att stängslingen skedde med trägärdesgård.
På gamla kartor finns namn på många ängar i Brotorpabäck-området. Många av dessa namn
används än idag av folk i bygden. Exempelvis kallas fortfarande markerna V om platsen
för Brotorpet för Västeräng (eller "Västring"). Västeräng innefattade mer än mossodlingen
Västeräng - sträckte sig upp på sluttningen SV om Sjuhult. Möllareängen låg nordöst om
Lönnstorpet. Denna hörde förr i sin helhet till Sjuhult men i samband med skiftet 1875 och
gränsens rätning så fördes en mindre del till Tagel. Möllaregårdens skifte (Sjuhult 3:65),
som gett namn åt ängen, har sedan också inköpts av Tagel. En annan äng var Storängen
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som tillsammans med Martakärret bildade fodermarker utmed Storängsbäcken söderut.
Sörängen kallades enligt Sjuhults skifteskarta de ängar som låg där vägen mot Rubblarp
stiger upp på drumlinen.
Det som nu är alskogar var slåttermarker ganska sent. Enligt Elvira Karlsson, född på
Lönnstorpet strax efter sekelskiftet och senare bosatt i Sjuhult, pågick slåtter fram till slutet
av 1930-talet på stora delar av det som nu är alsumpskog. Markerna var sumpiga även då
och dög ej att köra med häst på. Höet forslades därför med båge till fastare mark. Efter
slåttern betades även ängarna.
Under mossodlingarnas storhetstid odlades Martakärret och Västeräng upp. Dessa betades
till långt in på 1970-talet men är nu igenplanterade. Rävakärret (på lagaskifteskartan från
1875 "Räfvakärret") är också en mossodling norr om Västeräng som förr hade massor av
parallella diken. Det är troligt att ett antal lador förr fanns i anslutning till fodermarkerna
runt de båda bäckarna Brotorpabäck och Storängsbäcken. Tydliga spår av sådana har dock
ej noterats i inventeringsområdet.
De södra delarna var förr skogsbeten. Dessa är stenigare och näringsfattigare. Här har
boken längst kontinuitet. Förr var detta en skogsmark som Tagel hade gemensamt med
granngårdarna Sutarekullen och Vret. Vi vet att Tagel under lång tid varit inriktat på
boskapsskötsel. Vi får anta att nötkreatur ingick bland betesdjuren. Får har under lång tid
funnits på Tagel varför dessa kan ha betat här också. Bokollonbete av svin är dokumenterat
genom anteckningar till en karta från slutet av 1700-talet i de södra delarna. Troligen
förekom ollonbete även under andra tider.
Mjölkdjur fanns på Tagel fram till början av 1960-talet. Därefter inriktades driften på
köttdjur. Nötkreatursantalet minskade i mitten av 1970-talet, istället ökade fårbesättningen
i storlek.
Då husen till Spånghult revs på 1920-talet arrenderades betesmarker och åkrar hörande till
denna gård ut till bönderna i Sjuhult. Dessa brukades fram till 1980-talet (Lönegård
muntligen).
Lövtäkt genom hamling har ringa tradition på Sjuhult och Tagel. Lövtäkt har dock säkert
förekommit genom huggning av sly och bladrepning. Inga träd med hamlingsspår har
noterats i det inventerade området.
Svedjebruket var förr vitt utbrett och detta torde även ha gällt dessa trakter. I en sockenbeskrivning från slutet av 1700-talet (Hagelberg 1943) anges skogarna i Mistelås "genom
ett otidigt svedjande .... på flere ställen, altsammans härjat och förbränt". Det var utmarkerna, skogen, som svedjades. I detta område torde endast de sydligaste delarna upp mot
Sutarekullen ha kommit i fråga för svedjning.
De dikningar som företagits i området har alla haft bättre fodermarker som syfte. Även
uppe i sumpskogarna finns på några ställen små grunda diken. Några moderna skogsdiken
förekommer ej i det inventerade området. Brotorpabäck och Storängsbäcken är dock
kraftigt kanaliserade utefter hela sin längd.
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4.3. Skogsbruk
Vedtäkt
Skogen i det inventerade området har säkert skattats på brännved i äldre tid. Stora delar av
det som nu är klibbalsumpskog var dock troligen trädlös eller glest trädklädd mark under
långa perioder i äldre tid.

Pottaskebränning
Boken var ett av de viktigaste trädslagen för pottaskeframställning ---- se den av hembygdsföreningarna utgivna "Boken om Slätthög och Mistelås". I grannsocknen Slätthög var
pottaskebränningen av stor betydelse under slutet av 1600-talet och 1700-talet. I Ideberg,
i denna socken, anlades också ett pottaskeraffinaderi i mitten av 1700-talet. Pottaskebränningen torde helt ha upphört under 1800-talets första år. Bruket i Ideberg lades ner 1801.
Det är sannolikt att bok eller bokaska levererats till detta bruk från Tagel (Larsson 1989,
Fransson 1995).

Modernt skogsbruk
Alskogen är så ung att något skogsbruk egentligen knappast hunnit komma igång. Några
bestånd är emellertid gallrade.
Under de senaste 50 åren har någon egentlig skötsel av bokbestånden ej skett, bortsett från
i området med försöksytorna. I bokbestånden har dock under 1950-talet skett uttag av ek,
därav alla ekstubbar.
Granen tränger in i de södra delarna genom naturlig föryngring men också genom
planteringar, t ex i vissa försöksytor.
Hagmarken längst i norr har gallrats och saknar i stort sett föryngring och buskskikt.

Skogliga försök
Då den sista medlemmen av släkten Rappe på Tagel, fröken Adelheid von Schmiterlöw,
avled 1959 bildades genom hennes testamente en stiftelse som ägare och förvaltare av
gården. Stiftelsens målsättning är att främja vetenskaplig forskning inom skogs- och
jordbruket, bl a genom försök på Tagels marker. Styrelsen har bland andra uppgifter också
enligt stadgarna att beakta naturskyddssynpunkter. Olika typer av forskning och försöksverksamhet har bedrivits sedan slutet av 1960-talet. Bl a har på den skogliga sidan studier
av svedjebränning, bärproduktion, stubb- och ristäkt och många olika skogliga försöksytor
lagts ut (Kardell 1980, 1984, 1985). Inom Brotorpabäckområdet finns ett område med
försöksytor i den bokdominerade delen. Inom Bokhultet har studier av skillnader i tillväxt
och ekonomi mellan gran och bok i olika typer av bestånd skett.
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I Bokhultet lades 1973 fyra försöksytor ut. En av ytorna avsåg att ge ett mått på ett vuxet
bokbestånds tillväxt (produktionsyta) och de tre andra syftade till att ge siffror på olika
typer av föryngrings tillväxt (föryngringsytor). Av föryngringsytorna var en, då 15-årig,
ren bokskog. Den andra planterades med gran och den tredje var en naturlig bokföryngring
som blandades upp med planterade granar. I beståndet med mogen bok fanns vid försöksytans utläggning 85-årig bok med inslag av 145-årig ek. Denna yta är 1600 kvm.
Föryngringsytorna röjdes 1978 och 1983. En genomhuggning av produktionsytan skedde
vintern 1974/75 varvid främst ek togs ut. Mätningarna på tillväxten i produktionsytan visar
1985 på betydligt bättre ekonomi jämfört med grantillväxten än vad man antog vid
försökets start. Då ansågs gran vara ekonomiskt helt överlägsen bok på dessa typer av
marker. 1988 utökades försöksytorna med 6 nya där fyra ytor utgörs av föryngring under
skärm, en av föryngring m h a svin och en är en 15-årig bokföryngring.
NV om den numera nedlagda gården Spånghult, och strax utanför det här inventerade
området, jämförs bete med produktion av gran och björk.

4.4. Skogshistoria
Boken har sannolikt en lång historia i markerna V om Tagel. De sydvästra delarna av
fastigheten är markerade som bokskog på en gammal häradskarta från 1600-talet. Av allt
att döma sträcker sig denna bokkontinuitet ännu mycket längre bakåt. Namn som Bokefållen på ett gammalt boställe västerut uppe på drumlinen, tyder på att boken kan ha haft
större utbredning i äldre tid.
Bestånden av klibbal har säkert kort skoglig beståndskontinuitet. Klibbal har dock troligen
kontinuerligt funnits på olika håll i området, utefter bäckar, i de blötaste delarna etc.
Ek har troligen också funnits i trakten under ganska lång tid. Dess kontinuitet långt tillbaka
är dock osäker.
Ask och alm bör ha förekommit som enstaka träd i ängarna i äldre tid samt som vårdträd.
Några träd med spår av hamling har ej kunnat hittas i området.
Granen har troligen lång kontinuitet i de södra delarna. Granarna längre norrut är dock
unga och förr fanns här troligen ingen gran.
Kontinuiteten av gamla ädla lövträd kan vara bättre än vad nutidens trädgeneration
uppvisar. Den rika epifytflora och typiska boksvampflora som finns i området skulle
knappast finnas om det i äldre tid inte funnits fr a en hel del gammelbok. Den källpåverkade
nordostsluttningen gör att man troligen kontinuerligt har haft vissa refugier med skuggigt,
fuktigt mikroklimat.
Någon längre kontinuitet av grövre död ved (lågor och torrträd) och jätteträd är dock mindre
trolig i området.
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5. VEGETATION
5.1. Allmänt
Vegetationen utgörs nästan helt av skogsmarker. Med några små undantag rör det sig om
lövskogar. Längst i norr ingår ett par igenplanterade åkrar och en tidigare betad, trädklädd
hagmark.
Av trädslagen dominerar bok, ek, klibbal i bestånden. Gran, björk, sälg, asp och rönn finns
på många ställen. Ask och alm finns spridda i bestånden. Lind är mycket sällsynt och finns
nästan bara med några ex runt Spånghults åkrar. Lönn och tall saknas nästan helt.
Nedan ges en kort genomgång av de viktigaste skogstyperna i området.
Bokskog
Bokskogen i Brotorpabäck-området är både av lågört-typ och av ris-typ och övergångar
dem emellan. Örttyperna finns i de nedre delarna i anslutning till klibbalsumpskogarna och
längst i norr. Trädskiktet domineras av bok med inslag av ek och gran. Björk, asp och rönn
förekommer sparsamt. Klibbal förekommer i anslutning till de fuktigare nedre delarna.
Fältskiktet i de risrika typerna är magert med blåbär, kruståtel, ekorrbär, m m.
I lågört-typerna är arter som ekbräken, harsyra, skogssallat och vårfryle vanliga.
Klibbalsumpskog av översilningstyp
Sumpskogen i Brotorpabäck-området bildar ett mycket representativt exempel på klibbalsumpskog av översilningstyp. Denna typ skiljer sig från övriga klibbalsumpskogar (klibbalskärr och klibbalsumpskog av strandtyp) på att marken ej vattendränks under någon del
av året. Marken, som ofta sluttar något, täcks av ett välutvecklat botten- och fältskikt. I
bottenskiktet finns en artrik mossflora ---- se nedan. I fältskiktet finns mycket ormbunkar
(många olika arter), älgört, gullpudra, smörbollar, kärrfibbla och källarv. En negativ följd
av den naturligt höga kvävehalten i klibbalskogen är att mycket nässla finns på sina ställen.
Intressanta arter i sumpskogen är dvärghäxört, storgröe (700 m lång sträcka enl Christofferson 1989), frossört, rankstarr, strutbräken och skogssäv.
Lövhagmark
Längst i norr, öster om det gamla Spånghult, finns en tät, ganska högvuxen hagmark av
ek, ask, klibbal och björk. Buskskikt saknas i stort sett.
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Ung lövblandskog
På Sjuhults marker, i norr, finns en ung lövblandskog som uppkommit på gammal ängsoch betesmark. Klibbal, björk och ek dominerar.
Ekdominerad lövskog
Norr om Lönnstorpet finns ekdominerad skog. Utöver ek finns här björk och bok.
Markförhållandena är här goda med förekomster i fältskiktet av hässlebrodd, storrams,
stinksyska, desmeknopp och trolldruva.
Barrskog
I söder finns ett par bestånd dominerade av gran. Längst i söder finns, i och i anslutning
till bokbestånden, ett par granbestånd i 60-70-års åldern. Strax Ö om vägslingan finns ett
bestånd med grov och högvuxen gammelgran. Mindre granbestånd finns S om vägslingan
samt ovanför försöksytorna. Några av försöksytorna är planterade med gran. Även f d åkrar
vid Spånghult är planterade med gran.

5.2. Moss- och lavfloran
Markvegetationen
Markvegetationen på friska marker varierar från inte allt för fattig blåbärsristyp till örttyp
som närmar sig lundflora. Det är fr a i de södra delarna med bok och gran som hedseriens
marker dominerar. Här finns de vanliga markmossorna husmossa (Hylocomium splendens)
och väggmossa (Pleurozium schreberi) tillsammans med kvastmossor (Dicranum spp.)
och skogspraktmossa (Plagiomnium affine). Ju näringsrikare markerna är desto mer ökar
stjärnmossor, kranshakmossa (Rhytidiadelphus triquetrus), gräsmossor (Brachythecium
spp.) och hasselmossor (Cirriphyllum piliferum, Eurhynchium spp.).
De fuktiga översilade markerna hyser en tät matta av markmossor om inte markerna är allt
för våta. Thujamossa (Thuidium tamariscinum), palmmossa (Climacium dendroides),
stjärnmossor och praktmossor (Plagiomnium spp. m fl släkten) och gräsmossor (Brachythecium spp.) är här vanliga. I de allra fuktigaste partierna finns spärrvitmossa (Sphagnum
squarrosum).
Torra marker saknas i området, liksom berg i dagen.
Området är ganska rikt på block, fr a i de södra delarna. Dessa erbjuder de enda epilitiska
substraten i området. På block strax söder om gammelgransbeståndet noterades västlig
hakmossa (Rhytidiadelphus loreus).

13

Epifytfloran
Brotorpabäck-områdets epifytflora är bättre än vad trädens tillstånd och ålder omedelbart
ger intryck av. Detta tyder på god beståndskontinuitet av ädellövträd, sannolikt också en
kontinuitet av äldre bok längre tillbaka. Den fuktiga miljön i nordostsluttningarna bidrar
säkert också till att känslig epifytflora kunnat leva kvar.
Bok
Boken är tillsammans med klibbal det trädslag som främst sätter prägel på Brotorpabäckområdet. Bokarna är inte särskilt gamla någonstans utom nedanför Lönnstorpet och allra
längst i söder. Däremot torde kontinuiteten av bok vara god överallt på fastmarkerna söder
om vägen till Lönnstorpet. Epifytfloran på bokarna söder om denna väg är nästan överallt
intressant även om vissa särskilt heta platser finns. Lunglav (Lobaria pulmonaria),
fällmossa (Antitrichia curtipendula), havstulpanlav (Thelotrema lepadinum), lönnlav (Bacidia rubella) och den rödlistade korta parasitspiken (Sphinctrina turbinata) finns på
många bokar spridda i hela denna södra del. Boken har en slät och inte särskilt näringsrik
bark. På bokarna finns således många arter från Pseudevernion. Dessutom brukar ett antal
skorplavar, t ex olika porlavar (Pertusaria spp.) vara frekventa. Växer bokarna på bättre
marker så tycks också barken vara näringsrikare och då påträffar man, om skogshistorian
tillåter det, ofta känsliga arter.
Om vi börjar genomgången av bokarnas särdrag i olika delar av inventeringsområdet allra
längst i söder så finns där ganska magra marker men med gammal bok som är kraftigt störd
av graninvandring. Ett par intressanta lavar påträffades bara i denna del
Bacidia beckhausii

Lecanora intumescens

Ett av de allra mest spännande områdena för bokepifyter är ett litet bokbestånd vid en bäck
och källpåverkad mark öster om den södra körvägen med vändslingan. Bokarna är ganska
grova och gamla och står skyddade i en fuktig miljö. Här påträffades en lång rad intressanta
epifytiska lavar:
dynlav (Micarea prasina)

blemlav (Phlyctis argena)

liten vaxlav (Dimerella pineti)

brun kantlav (Lecanora argentata)

barkkornlav (Lopadium disciforme)

porlav (Pertusaria pertusa)

glänsande sköldlav (Melanelia fuliginosa)

mellanklotterlav (Opegrapha vulgata)

snöbollslav (Pertusaria hemisphaerica)

grågrön hagelporlav (Pertusaria coronata)

klotterlav (Opegrapha varia)

smågrynig knopplav (Biatora efflorescens)

grå punktlav (Acrocordia gemmata)

grynig örnlav (Ochrolechia androgyna)

liten rostfläck (Arthonia didyma)

Lecidella achristotera

asplav (Lecidella elaeochroma)

färglav (Parmelia saxatilis)

Bla
n d
note
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rade rödlistade lavar i denna del märks bokvårtlav (Pyrenula nitida), grynig lundlav
(Bacidia biatorina) och kristall-lundlav (Bacidia absistens). Bland epifytiska mossor
märks arter som:
krushättemossa (Ulota crispa)

tät fransmossa (Ptilidium pulcherrimum)

råttsvansmossa (Isothecium alopecuroides) samboradula (Radula complanata)
platt fjädermossa (Neckera complanata)

blåsfliksmossa (Lejeunea cavifolia)

trådbryum (Bryum flaccidum)

Två rödlistade mossor noterades på bok i denna del, nämligen kornbandmossa (Metzgeria
fruticulosa) och bokfjädermossa (Neckera pumila).
Ett annat och lika intressant bokområde är det där försöksytorna är utplacerade. Epifytfloran är inte lika präglad av skugga och fukt som i det ovan beskrivna lilla området. Istället
finns här många ljusälskande arter. Detta är dessutom ett ganska stort bestånd. Bland
noterade epifyter märks:
fällmossa (Antitrichia curtipendula)

trådbryum (Bryum flaccidum)

späd frullania (Frullania fragilifolia)

guldlockmossa (Homalothecium sericeum)

slånlav (Evernia prunastri)

näverlav (Platismatia glauca)

skägglav (Usnea filipendula

blåslav (Hypogymnia physodes)

mjölig brosklav (Ramalina farinacea)

hagelporlav (Pertusaria coccodes)

gul porlav (Pertusaria flavida)

havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

lönnlav (Bacidia rubella)

blodlav (Mycoblastus sanguinarius)

lunglav (Lobaria pulmonaria)

skrovellav (Lobaria scrobiculata)

bårdlav (Nephroma parile)

fjällig filtlav (Peltigera praetextata)

Bland rödlistade arter noterade på bok i denna del märks kortskaftad parasitspik (Sphinctrina turbinata) och bokfjädermossa (Neckera pumila).
Bokarna nedanför Lönnstorpet har en påfallande fattig epifytflora trots att detta torde vara
ett av de äldsta bestånden. Skogshistorian är här dock annorlunda och detta var sannolikt
inte skog i början av 1800-talet. Svampfloran har dock etablerat sig väl här och på grova
boklågor finns rödlistade tickor.
Längre mot norr finns spridda bokar och smågrupper av bok i den ekdominerade skogen.
Även här är bokens epifytflora ganska mager. En art som ofta ses på bok noterades endast
här nämligen en variant av klipplaven ---- Fuscidea cyathoides v corticola.
Klibbal
Klibbalar i sumpskogar på översilningsmark bildar inte alls lika magnifika socklar som
klibbalar i alkärr eller utefter sjöstränder. Däremot växer träden bättre på översilad mark
och kommer att vara bättre vedproducenter, till gagn för vedsvampar och vedinsekter om
markerna lämnas till fri utveckling.
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Den rikaste epifytfloran på klibbal med flest krävande arter finns i de södra delarna. Här
finns sannolikt den längsta trädkontinuiteten även av klibbal. Lavfloran på klibbal domineras normalt av ett antal triviala, mycket anspråkslösa lavar som brukar sammanfattas i
lavsamhället Pseudevernion. Till dessa brukar räknas:
blåslav (Hypogymnia physodes)

pukstockslav (Hypogymnia tubulosa)

brämlav (Cetraria chlorophylla)

gällav (Pseudevernia furfuracea)

näverlav (Platismatia glauca)

manlav (Bryoria fuscescens)

kort skägglav (Usnea subfloridana)

blågrå mjöllav (Lepraria incana)

Utöver ovan nämnda brukar några andra vanliga lövträdsarter också finnas på klibbalarna
som:
dynlav (Micarea prasina)

blemlav (Phlyctis argena)

skrynkellav (Parmelia sulcata)

bitterlav (Pertusaria amara)

tät fransmossa (Ptilidium pulcherrimum)

Bland andra noterade arter på klibbal i de södra delarna märks:
liten vaxlav (Dimerella pineti)

rostfläck (Arthonia vinosa)

Lecidea turgidula

gammelgranslav (Lecanactis abietina)

snöbollslav (Pertusaria hemisphaerica)

porlav (Pertusaria pertusa)

grynig nållav (Chaenotheca chrysocephala)
trådfläta (Hypnum andoi)

stubbkvastmossa (Dicranum montanum)

tät fransmossa (Ptilidium pulcherrimum)

vedblekmossa (Chiloscyphus profundus)

En rödlistad lav noterades på klibbal i denna del nämligen frostig trädgrönelav (Scoliciosporum pruinosum).
Längre i norr, söder om det som förr kallades Rävakärret, finns en yngre men snart kraftigt
vedproducerande klibbalsskog. Här är antalet arter utöver de som ingår i Pseudevernion
färre, exempelvis:
liten vaxlav (Dimerella pineti)

mjölig trattlav (Cladonia coniocraea)

cypressfläta (Hypnum cupressiforme)

klosidenmossa (Plagiothecium curvifolium)

vedblekmossa (Chiloscyphus profundus)

stubbkvastmossa (Dicranum montanum)

Ask
Rikt
i g t
gam
la as-
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kar, som man kan finna i lövängar och lövängsrester med hamlade träd, saknas i Brotorpabäck-områdets slutna skogar. På några ställen finns dock grov ask som emellertid inte
är särskilt gammal. Ett sådant ställe är sumpskogen ovanför Martakärret. På de grova
askarna här noterades epifyter som:
grå punktlav (Acrocordia gemmata)

klotterlav (Opegrapha varia)

rostfläck (Arthonia vinosa)

dvärgtufs (Leptogium teretiusculum)

porlav (Pertusaria pertusa)

liten vaxlav (Dimerella pineti)

trädbaslav (Anisomeridium nyssaegenum)

glänsande sköldlav (Melanelia fuliginosa)

skrynkellav (Parmelia sulcata)

smågrynig knopplav (Biatora efflorescens)

snöbollslav (Pertusaria hemisphaerica)

Bacidia circumspecta

blemlav (Phlyctis argena)
bandmossa (Metzgeria furcata)

stor ärgmossa (Zygodon rupestris)

samboradula (Radula complanata)

hjälmfrullania (Frullania dilatata)

trådbryum (Bryum flaccidum)

tät fransmossa (Ptilidium pulcherrimum)

späd krypmossa (Amblystegium serpens)

skogshättemossa (Orthotrichum stramineum)

Bland rödlistade arter noterade på askar i denna del märks klosterlav (Biatorella monasteriensis).
Även längst i nordväst på Tagels marker finns ett par grupper grov ask på mark som säkert
varit slåttermark för inte allt för många decennier sedan. Några spår av hamling på träden
kunde dock ej ses. Även här noterades en ganska rik epifytflora med arter som:
trädbaslav (Anisomeridium nyssaegenum)

dvärgtufs (Leptogium teretiusculum)

grå punktlav (Acrocordia gemmata)

blemlav (Phlyctis argena)

liten vaxlav (Dimerella pineti)

dynlav (Micarea prasina)

fjällig filtlav (Peltigera praetextata)

Den ovanligaste epifyten som noterades på dessa askar var kristall-lundlav (Bacidia
absistens). Bland mossorna på dessa gamla askar märks:
cirkelmossa (Sanonia uncinata)

samboradula (Radula complanata)

hjälmfrullania (Frullania dilatata)

råttsvansmossa (Isothecium alopecuroides)

fällmossa (Antitrichia curtipendula)

stor gräsmossa (Brachythecium rutabulum)

trådbryum (Bryum flaccidum)

Riktigt gammal och grov ask finns endast i form av vårdträd som hört till Spånghult.
Egentligen är dessa träd, tillsammans med husgrunderna, det enda som tydligt visar att här
förr låg en större gård. Askarna står dels utmed vägen fram till det gamla bostället dels runt
åkrarna på platser som förr säkert var ängsmark. Några spår av hamling visar inte heller
dessa träd. På träden finns en helt annorlunda flora än på askarna i skogen. Här är det arter
som gynnas av damm som dominerar. Bland arterna märks:
asporangelav (Caloplaca flavorubescens)

vaxorangelav (Caloplaca cerina)
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Lecania cyrtella

grå punktlav (Acrocordia gemmata)

klotterlav (Opegrapha varia)

trädbaslav (Anisomeridium nyssaegenum)

allélav (Anaptychia ciliaris)

veckkantlav (Lecanora allophana)

grynig ägglav (Candelariella xanthostigma) kyrkogårdslav (Pleurosticta acetabulum)
kranslav (Phaeophyscia orbicularis)

lönnlav (Bacidia rubella)

mjölig porlav (Pertusaria albescens)

rosettlav (Physcia aipolia)

Caloplaca obscurella

vägglav (Xanthoria parietina)

glänsande sköldlav (Melanelia fuliginosa)

dagglav (Physconia distorta)

finlav (Physcia tenella)

asplav (Lecidella elaeochroma)

stor hättemossa (Orthotrichum lyellii)

fällmossa (Antitrichia curtipendula)

allémossa (Leucodon sciuroides)

trubbhättemossa (Orthotrichum obtusifolium)

Ett intressant fynd på de gamla askarna är den rödlistade sydlig blekspik (Sclerophora
amabilis).
Alm
Almen är inte vanlig i Brotorpabäck-området. Ett par grövre träd står i den ädellövrika
översilade sluttningen ovanför Martakärret. I övrigt finns enstaka yngre träd spridda i stora
delar av skogen, fr a i de sumpiga delarna. På de gamla almarna sydväst om Martakärret
noterades arter som:
blemlav (Phlyctis argena)

grå punktlav (Acrocordia gemmata)

trädbaslav (Anisomeridium nyssaegenum)

blodplättlav (Haematomma ochroleucum)

hjälmfrullania (Frullania dilatata)

bandmossa (Metzgeria furcata)

samboradula (Radula complanata)

Några grova och ganska gamla almar står i nederkanten av åkrarna öster om där Spånghult
låg. Dessa almar har en epifytflora som mycket liknar den som finns på askarna runt gården.
Bland noterade lavar på almar här märks:
grå punktlav (Acrocordia gemmata)

grynig ägglav (Candelariella xanthostigma)

blemlav (Phlyctis argena)

kopparspik (Calicium lichenoides)

Caloplaca obscurella

rostfläck (Arthonia vinosa)

lönnlav (Bacidia rubella)

asplav (Lecidella elaeochroma)

klotterlav (Opegrapha varia)

Lecania cyrtella

rödbrun klotterlav (Opegrapha rufescens)

Buellia griseovirens

gulvit blekspik (Sclerophora nivea)

blågrå mjöllav (Lepraria incana)

trädbaslav (Anisomeridium nyssaegenum)

turners örnlav (Ochrolechia turneri)

liten skivlav (Buellia punctata)

eklav (Bacidia globulosa)
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Av rödlistade lavar noterades blek kraterlav (Gyalecta flotowii) på en gammal alm nedom
Spånghult. Av noterade mossor märks:
allémossa (Leucodon sciuroides)

samboradula (Radula complanata)

guldlockmossa (Homalothecium sericeum) trådbryum (Bryum flaccidum)

Ek
Ekarna i Brotorpabäck-området är ej särskilt gamla även om en del individer uppnått
ganska grova dimensioner. Epifytfloran på ek i området innehåller få signalarter och är
tämligen ointressant. Bland de arter som noterats av visst intresse är:
barkkornlav (Lopadium disciforme)

gammelgranslav (Lecanactis abietina)

snöbollslav (Pertusaria hemisphaerica)

rostfläck (Arthonia vinosa)

bandmossa (Metzgeria furcata)

Hassel
Hassel finns på många platser i Brotorpabäck-området. Mestadels rör det sig om unga
hasselbuketter. På ömse sidor av körvägen i söder finns dock äldre hassel med intressant
påväxt, särskilt på östsidan. Bland noterade arter märks:
porlav (Pertusaria pertusa)

skriftlav (Graphis scripta)

glänsande sköldlav (Melanelia fuliginosa)

Lecidea atroviridis

Buellia griseovirens

blemlav (Phlyctis argena)

dynlav (Micarea prasina)

Biatora albohyalina

Pertusaria pupillaris
bandmossa (Metzgeria furcata)

samboradula (Radula complanata)

krushättemossa (Ulota crispa)

hjämfrullania (Frullania dilatata)

cirkelmossa (Sanonia uncinata)

Också nedanför Lönnstorpet finns storvuxen hassel men epifytfloran är här inte lika
intressant.
Gran
Granens epifytflora har ej studerats närmare. På gammelgranarna Ö om vägslingan i söder
finns dock gott om gammelgranslav (Lecanactis abietina).
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6. NATURVÄRDE
6.1. Brotorpabäckområdets naturvärden
Följande punkter sammanfattar min bedömning av Brotorpabäckområdets naturvärden.
På pluskontot
•

Ett för dessa delar av Småland mycket stort lövskogsområde med höga kvalitéer.
Totalt har 16 rödlistade växter noterats.

•

Två lövskogstyper (bokskog och klibbalsumpskog) bildar var för sig värdefulla
skogsekosystem.

•

God skoglig kontinuitet i de södra delarna där boken finns.

•

Mycket rik epifytflora i de södra delarna. Denna är betydligt bättre än vad åldern på
bokarna ger anledning att misstänka. Däremot är epifytfloran på jättebokarna nedom
Lönnstorpet påfallande fattig. Här är svampfloran intressantare.

•

Mycket artrik svampflora av såväl marksvampar som vedsvampar.

•

Vissa värden knutna till gammelträden runt Spånghult.

•

I stort sett opåverkad och välbevarad hydrologi i sumpskogarna.

•

Stor betydelse för fågelfaunan som hyser flera krävande lövskogsarter.

•

I Brotorpabäckområdet finns sannolikt en rik molluskfauna, p g a opåverkad hydrologi och god skoglig kontinuitet. Observationer av Tufvesson tyder också på detta
("gott om runda snäckor och spolsnäckor").

•

Markfloran ---- kärlväxter och mossor ---- är rik och innehåller flera rödlistade arter.

•

Beståndet har en mycket god prognos. Det kommer snart att producera mängder av
död ved i såväl bokdominerade som klibbalsdominerade delar.

•

Brotorpabäck-området är ett av södra Sveriges vackraste exempel på översilad
klibbalsumpskog - ett pedagogiskt praktexempel.

P å
min
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uskontot
•

Alsumpskogen har ganska kort skoglig kontinuitet

•

Skogliga försök har gjorts och skadat vissa delar. Skadorna består i att de äldsta träden
avverkats i vissa försöksytor och därmed de viktigaste substraten för känsliga
skogsepifyter. I och med denna åtgärd har också utvecklingen mot ett mera naturnära
tillstånd med mera grov ved (lågor och torrträd) och äldre träd försenats.

•

Gran tränger in i många delar. Detta går att åtgärda genom försiktigt uttag av gran.

•

I bestånden finns få riktigt gamla träd.

6.2. De skogliga försöken och skyddet av naturvärdena
Den aktivitet som går ut på att avverka vuxen bok i försöksytorna måste omedelbart
upphöra för att naturvärdena inte ska skadas. Inte en enda vuxen bok bör hädanefter
avverkas! Redan har naturvärdena tagit viss skada av avverkningarna i ytorna. Det torde
ändå under flera decennier kunna vara möjligt att göra observationer och beräkningar av
tillväxt i vissa av försöksytorna utan att göra skogliga ingrepp. Det bör alltså gå att ro hem
ytterligare forskningsresultat av försöksytorna. I föryngringsytorna är det dock olämpligt
att fortsätta med granstudierna. Granen är ett av de allvarligaste hoten mot naturvärdena i
Brotorpabäck-området. Granen bör röjas bort i de parceller där detta trädslag finns.
Däremot kan det även från naturvårdssynpunkt vara vettigt att röja i de rena bokföryngrade
bestånden för att snabbare få bättre stammar på bokarna.
Det ligger utom ramen för detta arbete att bedöma det samhälleliga värdet av forskningen
i försöksytorna. Att ställa naturvärdet hos bokbestånden mot forskningens värde ligger
därmed också utom ramen för detta arbete. Man frågar sig dock om inte tillväxtstudier av
vuxen bok med sedvanlig skötsel, när det gäller bokbestånd nära bokens nordgräns, kan
förläggas till från naturvårdssynpunkt mindre värdefulla områden. Jämförelser mellan
tillväxt av olika trädslag (gran och bok) bör kunna ske i andra näraliggande bestånd utanför
det här inventerade beståndet.
Det måste fastslås att i stort är aktiv försöksverksamhet oförenlig med bevarande av
naturvärdena. De förslag om fortsatt verksamhet som presenterats länsstyrelsen under
1990-talets första hälft (Kardell 1993) leder inte till någon annan slutsats. I förslagen för
fortsatt försöksverksamhet föreslås t o m nya ingrepp i klibbalsumpskogen. Detta skulle
påverka även denna skogstyp och försena dessa biotopers utveckling mot mera vedrika
bestånd.
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6.3. Diskussion
Brotorpabäckområdet är sedan länge uppmärksammat i naturvårdsplaneringen, både på
regional nivå i naturvårdsprogrammet och på nationell nivå som riksintresse för den
vetenskapliga naturvården. Min bedömning av området är att dess naturvärden väl motiverar sin plats i tidigare planering. Området bör skyddas m h a naturvårdslagen söder om
vägen mellan Rubblarp och Sjuhult. För att bevara naturvärdena för framtiden krävs så
långtgående inskränkningar i markanvändningen att endast naturreservat kan komma i
fråga. De inskränkningar som är nödvändiga berör såväl de pågående forskningsförsöken
som vanlig skötsel av skogsbestånden. Även norr om vägen mellan Sjuhult och Rubblarp
bör genom avtal eller på annat sätt skötseln utformas så att naturvärdena kompletterar de
södra delarna.
Området bör också ses i samband med fler lövområden (t ex nyckelbiotoper) i trakten.
Bilden av detta klarnar då nyckelbiotopsinventeringen i denna del av länet och anslutande
delar av Jönköpings län är klara. Sådana områden kan i ett lokalt landskapsekologiskt
perspektiv ge en additiv effekt.
Det kan vara intressant att göra en jämförelse av Brotorpabäckområdets bokskog med andra
kända bokbestånd i Kronobergs län eller i klimatiskt liknande läge.
Vid en sådan jämförelse kommer man inte ifrån Bjurkärr vid sjön Åsnen ---- ett av Sveriges
viktigaste bokbestånd. Detta bestånd ligger mera i bokens kärnområde jämfört med
Brotorpabäck-området (se t ex Nicklasson 1974). Det senare är naturligtvis klart mycket
blygsammare som exempel på bokskogsekosystem.
Bokhultet söder om Växjö ligger också mera i bokens centrala områden jämfört med
Brotorpabäck. Bokhultet torde också vara fullödigare som bokskogsekosystem. Bl a finns
här åtskilligt fler äldre och grova bokar (se t ex Nicklasson 1987).
Stora Mollungen i Herrljunga kommun, Älvsborgs län är ett mycket bra jämförelseobjekt
storleksmässigt, klimatiskt och edafiskt. Det har stora likheter också genom att här finns
översilad klibbalskog i anslutning till bokbestånden. I Stora Mollungens kärna finns mera
av bokved (lågor och torrträd). Epifytfloran är dock helt jämförbar (Andersson & Appelqvist 1987).
Brotorpabäck kan också ses som del av ett nätverk av bokområden i bokens randområde
tillsammans med andra värdefulla bokområden som Rusarebo och Åminne i Jönköpings
län och Bokhultet söder om Växjö.
Som klibbalsumpskog på översilningsmark har Brotorpabäck-området sannolikt ingen
motsvarighet i södra Götaland. Detta gäller fr a storlek. Först i nordvästra Götaland finns
liknande formationer.
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6.4. Några riktlinjer för skydd och skötsel
För att bevara naturvärdena i Brotorpabäckområdet bör detta inte i sin helhet lämnas åt fri
utveckling. Klibbalskogarna bör lämnas åt fri utveckling. En övervakning av att granen ej
tränger in bör ske i dessa delar. I sådana fall bör en röjning av unggran ske. I bokskogarna
bör en omedelbar, men försiktig, avverkning av gran ske. Avverkningarna ska ske på frusen
mark och drivningen med liten, lätt maskin eller häst. Bokarna själva bör dock lämnas utan
åtgärd. En viktigt målsättning med skyddet måste vara att mängden död ved kan öka i
området.
Som ovan nämnts kan en röjning ske i försöksytorna då dessa annars kan utvecklas till allt
för täta och klenvuxna bestånd.
Det gamla granbeståndet i söder lämnas utan åtgärd.
Utarbetandet av en skötselplan blir således ett viktigt steg i skyddet av Brotorpabäck-området.
Vid skyddet av området är det viktigt att områdets hydrologi kan bevaras intakt.
De aktiva skogliga försöken i markerna söder om Rubblarpsvägen bör upphöra.
Kraftledningsgatan i kanten av området ska inte ses som ett allt för allvarligt negativt inslag
i området. Denna gata av busksnår och högörtsvegetation fungerar delvis som ett långsträckt skogsbryn.
Även de norra delarna runt Spånghult bör på något sätt ingå i naturvårdens arbete med
Brotorpabäckområdet. Det är särskilt viktigt att de gamla vårdträden får leva kvar.
Planteringarna vid Spånghult bör hållas under uppsikt så att de gamla ekarna, askarna,
almarna och lindarna inte hotas. I sådana fall tas störande ungträd bort.
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Bilaga 1: Intressanta arter funna i området
Rödlistade arter
Förklaring: Siffran efter H:et vid respektive art avser den hotkategori som arten placerats
i av floravårdskommittéerna (Aronsson m fl 1995).
Storgröe (Poa remota) (H4)
Stora och vackra bestånd finns i den källpåverkade klibbalsumpskogen ovanför Martakärret och NÖ om Lönnstorpet. Detta är den enda kända lokalen i Kronobergs län.
Metzgeria fruticulosa (kornbandmossa) (H4)
Denna levermossa noterades på bok nära bäcken öster om vägslingan i de södra delarna.
Den växer epifytiskt på ädla lövträd i fuktiga skogar, främst i trakter med hög nederbörd.
Ett fynd är tidigare känt från Småland. Detta är dock gjort i den del som hör till Hallands
län varför detta är det första kända fyndet i Kronobergs län (Hallingbäck 1989, Aronsson
m fl 1995).
Neckera pumila (bokfjädermossa) (H4)
Den noterades på bok i den södra delen nära bäcken öster om vägslingan. Av NBI är den
också noterad i området med försöksytor. Detta är den enda kända lokalen i norra delen av
länet, de andra är belägna i södra och västra delarna av länet.
Plagiothecium latebricola (alsidenmossa) (H4)
Noterad av NBI i alsumpskogen NÖ om Lönnstorpet. Det är en typisk art för bra
klibbalskärr. Den växer på socklar, stubbar och ruttna lågor.
Trichocolea tomentella (dunmossa) (H4)
Dunmossan är noterad av NBI i alsumpskogen NÖ om Lönnstorpet och i alsumpskogen
ovanför Martakärret. En mindre förekomst finns Ö om vägslingan på källpåverkad mark.
En mycket bra signalart för värdefulla sumpskogar.
Bacidia absistens (kristall-lundlav) (H2)
Kristall-lundlaven noterades dels på bok i den sydligaste delen nära bäcken Ö om
vägslingan, dels på askar i de norra delarna något hundratal m S om vägen till Rubblarp.
Arten växer i gammal lövskog på olika lövträd som bok, sälg och asp. Den är i länet tidigare
påträffad på asp i naturreservatet Kråketorpsskogen i norra delen av Växjö kommun.
Bacidia biatorina (grynig lundlav) (H3)
Denna lundlav noterades på bok i den sydligaste delen nära bäcken Ö om vägslingan. Det
är en art med sydvästlig utbredning i Sverige.
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Biatorella monasteriensis (klosterlav) (H4)
Klosterlaven noterades i små mängder på ask i den översilade sluttningen ovanför Martakärret. Det är en skugg- och fuktälskande art som troligen ökat i Sverige i takt med
lövängarnas igenväxning och åldrandet av ädellövträden i dessa.
Gyalecta flotowii (blek kraterlav) (H4)
Den bleka kraterlaven noterades på en gammal alm nedom åkrarna där Spånghult låg. Detta
är också en art som sannolikt ökat då de gamla lövängarna vuxit igen. Den växer på gamla
ädla lövträd.
Pyrenula nitida (bokvårtlav) (H4)
Observerad på bok strax söder om lilla källbäcken Ö om den södra körvägen. Bokvårtlaven
är också noterad av NBI i området med försöksytor.
Sclerophora amabilis (sydlig blekspik) (H2)
Denna art är först under senare år uppmärksammad i Sverige. Det är emellertid en ganska
storvuxen och vacker knappnålslav. Ofta har den påträffats på gamla vårdträd vid övergivna torp och gårdar men också t ex i bokbestånd. Den noterades på gammal ask nära
Spånghult.
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 den översilade sluttningen S om
Martakärret.
Sphinctrina turbinata (kort parasitspik) (H4)
Den korta parasitspiken växer som parasit på lavar av släktet Pertusaria, fr a på porlav. Den
noterades på flera ställen på porlav på bok i de södra delarna. Även noterad på många träd
av Christer Tufvesson.
Ceriporia excelsa (rosenporing) (H3)
Denna ticka växer på grova lågor av alm, ask och bok i ädellövskogar. Den är noterad i
beståndet med många lågor nedom Lönnstorpet. Arten fordrar grov murken lövved och
förekommer främst i naturparker, kring herrgårdar och i reservat.
Lycoperdon decipiens (stäppröksvamp) (H2)
Växer på torrängar och i gläntor i ädellövskogar. Den är kalkkrävande och värmekrävande.
Detta är troligen ett nyfynd för Småland. Arten noterades V om Martakärret.
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Perenniporia medulla-panis (brödmärgsticka) (H3)
Denna ticka växer fr a på grova ekstubbar och är i Kronobergs län bara känd från Råshult
vid Möckeln. Brödmärgstickan noterades på två ekstubbar Ö om Lönnstorpet.
Signalarter och andra intressanta arter
Trolldruva (Actaea spicata)
Trolldruvan är noterad i kanterna av den södra klibbalsumpskogen. Noterad av NBI.
Desmeknopp (Adoxa moschatellina)
Noterad i den norra delen i mindre mängd av Ingvar Christoffersson i samband med
inventeringen av Smålands flora.
Kambräken (Blechnum spicant)
Noterad under arbetet med Smålands flora (Christoffersson i brev) i de södra delarna.
Tandrot (Cardamine bulbifera)
Noterad av Annchristin Nyström i öster om vändslingan i söder.
Skärmstarr (Carex remota)
Skärmstarret är vanligt i källpåverkade sumpskogsytor i stora delar av området. Det är en
bra signalart i sumpskog.
Gullpudra (Chrysosplenium alternifolium)
Gullpudran förekommer i stora delar av den källpåverkade sumpskogen. Hela skogen lyser
gul på våren då den blommar.
Dvärghäxört (Circaea alpina)
Dvärghäxört förekommer rikligt i den södra klibbalsumpskogen ovanför Martakärret. En
bra indikator på värdefulla skuggiga, översilade skogar.
Strutbräken (Matteuccia struthiopteris)
Strutbräken förekommer på flera ställen i källpåverkade partier.
Storrams (Polygonatum multiflorum)
Storrams är lundväxt som vill ha friska till fuktiga näringsrika lövskogar. Den används
som signalart i nyckelbiotopsinventeringen.
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Antitrichia curtipendula (fällmossa)
Fällmossan finns rikligt på bok överallt där bok förekommer, på ek (flera ställen) och på
ask. Den är även noterad av NBI.
Homalothecium sericeum (guldlockmossa)
Guldlockmossan är inte särskilt vanlig i Brotorpabäck-området men finns på alm nära
Spånghult och på bok i området med försöksytor, på detta ställe även noterad av NBI.
Lejeunea cavifolia (påsfliksmossa)
Denna levermossa noterades på bok i de södra delarna av området nära bäcken Ö om
vägslingan. Detta är anmärkningsvärt då de flesta noteringar brukar göras på fuktiga
bergväggar av basiska bergarter. Mera sällan noteras den på träd och trädbaser.
Neckera complanata (platt fjädermossa)
Den platta fjädermossan är noterad på bok i den sydligaste delen, öster om den södra
körvägen (vändslingan) samt i området med försöksytor. Här även noterad av NBI.
Förekomsterna i området är ganska sparsamma.
Rhytidiadelphus loreus (västlig hakmossa)
Den västliga hakmossan är noterad på block i den sydligaste delen i den nordliga delen i
det allra sydligaste bokbeståndet. I dessa delar av Kronobergs län har denna art ett begränsat
indikationsvärde.
Sphagnum squarrosum (spärrvitmossa)
Spärrvitmossan är en markmossa som förekommer i källpåverkade blötor i klibbalsumpskogen. Den är något mera näringskrävande än många andra vitmossor.
Ulota crispa (krushättemossa)
Krushättemossan är i dessa delar av länet en mycket svag signalart för att inte säga oduglig.
Den förekommer frekvent i området på hassel men också på bok.
Zygodon rupestris (stor ärgmossa)
Den stora ärgmossan vill ha äldre ädla lövträd med någorlunda rik bark. Den finns på många
askar i de södra delarna i sumpskogen ovanför Martakärret.
Acrocordia gemmata (grå punktlav)
Detta är en ganska svag signalart som växer på ädla lövträd och asp. Den är vanlig i området
på ask, alm och bok.
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Arthonia vinosa (rostfläck)
Rostfläcken är ej ovanlig på ekar i området. På detta substrat är den också mindre indikativ
när det gäller värdefulla bestånd. Den finns emellertid också på klibbal, ask och alm i
Brotorpabäck-området och det pekar på ett högre värde.
Bacidia rubella (lönnlav)
Lönnlaven förekommer på bok (flera platser), rikligt på askar och almar nära Spånghults
gamla boställe. Det är en ganska svag signalart.
Caloplaca obscurella
Denna oansenliga orangelav är ganska ovanlig. Den känns lätt igen då man väl lärt sig
utseendet på kraterformade soralen. Den noterades på ask och alm nära Spånghult. Dess
biotop tycks vara av två slag. Dels växer den på dammimpregnerade allé- och vårdträd,
dels växer den på klibbalar och knäckepilar i strandzoner. Enligt Arvidsson & Martinsson
(1992) är den tidigare inte noterad i Kronobergs län.
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
på klibbal, bok och ask i Brotorpabäck-området.
Fuscidea cyathoides v corticola (klipplav - en variant)
Normalt växer klipplaven på mer eller mindre lodräta silikatklippor. En variant av denna
hittar man på slät näringsfattig bark (bok, björk) i fuktiga skogar. Den noterades på bok
NÖ om Lönnstorpet.
Graphis scripta (skriftlav)
Skriftlaven är i dessa delar av Kronobergs nästan för vanlig för att kunna användas som
signalart. Den noterades på hassel, ung ask och på bok i stora delar av området. Även
noterad av NBI.
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. Arten bildar massvegetation i gammelgransbeståndet i de södra delarna. Dessutom finns gammelgranslaven på ek och klibbal
i Brotorpabäck-området.

30

Lecanora intumescens
De olika kantlavarna kan vara svåra att skilja åt. Detta är en ganska lätt art som har bred,
ljus, apoteciekant och en typiskt sprickig bål. Den påträffas i södra Sverige främst i
bokbestånd med lång kontinuitet och rik epifytflora. I Brotorpabäck-området hittades den
på bok allra längst i söder.
Leptogium teretiusculum (dvärgtufs)
Denna småvuxna släkting till skinnlavarna har som dessa krav på basiskt substrat. Den
finns därför på gamla, ädla lövträd, främst ask, lönn och alm. I Brotorpabäck-området är
den noterad på gamla askar både i de södra och norra delarna.
Lobaria pulmonaria (lunglav)
Detta är en av de viktigaste signalarterna i lövskog. Den är lätt att identifiera och är väl
korrelerad med höga naturvärden (Andersson & Appelqvist 1987a, Nilsson m fl 1995).
Den finns spritt i skogen söder om vägen till Lönnstorpet på bok och några askar. Rikligast
i området med försöksytor, ovanför Martakärret och öster om vägslingan.
Lobaria scrobiculata (skrovellav)
Detta är en nordlig släkting till lunglaven. Den är ovanlig i södra Sverige och indikerar här
värdefulla bestånd. Skrovellaven noterades på en bok vid körvägen som leder ner i området
med försöksytor.
Lopadium disciforme (barkkornlav)
Detta är en epifytisk art som i Europa är utbredd i hemiboreala och sydligt boreala trakter
och i bergstrakter med liknande klimat. Den föredrar gammal skog men har ej höga krav
på näringsrik bark. Därför påträffar man den ofta på gamla ekar, bokar och sälgar, fr a i
slutna bestånd. Norra Götaland tycks vara ett av artens starkaste fästen i Sverige. Den växer
rikligt på bok och ek i Brotorpabäck-området.
Mycoblastus sanguinarius (blodlav)
Massförekomster av blodlav brukar vara en indikator på att miljön är värdefull, åtminstone
i södra Sverige. Den förekommer här och var på bok, fr a i området med försöksytor samt
i söder.
Nephroma parile (bårdlav)
Detta är en av de bladlavar som brukar förekomma tillsammans med lunglav i skogar med
rik epifytflora. Den är noterad på bok i området med försöksytor. Här även noterad av NBI.
Pertusaria coccodes (hagelporlav)
En art som växer på äldre lövträd i ljusa skogar, ofta i bokskogar. Ej ovanlig på bok i
Brotorpabäck-området.
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Pertusaria coronata (grågrön hagelporlav)
Denna porlav är något ovanligare än den vanliga hagelporlaven men har samma miljökrav.
Noterad på bok i sydligaste delen.
Pertusaria flavida (gul porlav)
Detta är ytterligare en porlav som växer i ljusa skogar på gamla lövträd. Den påträffas fr
a på bok och ek. Här och där i Brotorpabäck-området på bok.
Pertusaria hemisphaerica (snöbollslav)
En mera skuggälskande porlav som påträffas på ej för unga lövträd. Den är noterad på
klibbal, ek och bok i olika delar av Brotorpabäck-området.
Sclerophora nivea (gulvit blekspik)
Detta den vanligaste av blekspikarna och påträffas främst på gamla ädellövträd med
näringsrik bark, oftast ask, alm och lönn. Den finns både i skogs- och vårdträdsmiljöer.
Den noterades på alm nära Spånghult.
Thelotrema lepadinum (havstulpanlav)
Havstulpanlaven är en kvalitetsart bland lövträdsepifyterna. Den växer fr a på slät lövträdsbark varför boken är ett vanligt substrat. Den finns på bok lite här och var, men ej frekvent,
söder om vägen till Lönnstorpet. Noterad av NBI i området med försöksytor.
Baeospora myosura (höstkotteskivling)
Denna kotteskivling är inte så vanlig som de övriga kotteskivlingarna. Som namnet antyder
växer de på tall- och grankottar, oftast liggande ett stycke ner i jorden.
Clavulina cinerea (grå fingersvamp)
Påträffad några gånger i fuktiga lövbestånd med klibbal och sälg i Växjötrakten.
Clitopilus hobsonii s.l. (vedmjölmussling)
En mindre allmän småvuxen släkting till mjölskivlingen. Den växer vanligen på förna i
skogsmark. I Brotorpabäck-området är den dock noterad på en bokticka (Inonotus nodulosus) på en nedfallen bokgren.
Craterellus cornucopioides (svart trumpetsvamp)
Den svarta trumpetsvampen påträffas i Kronobergs län på få lokaler och i små bestånd fr
a i lövskogar av ek-hassel-typ och bokskogar.
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Entoloma caccabus
En sällsynt rödskivling som växer på fuktig mark. Få fynd i Sverige.
Hygrocybe lepida (kantarellvaxskivling)
En vaxskivling som växer på fuktiga, näringsrika marker. Den noterades i kanten av
klibbalsumpskogen. Den är bara känd från en lokal tidigare i Växjötrakten.
Inocybe hystrix (piggtråding)
Piggtrådingen växer fr a i ädellövskog av ek, bok och hassel.
Lactarius aspideus (videriska)
En liten riska som påträffas under Salix-arter i fuktiga bestånd. Videriskan är noterad SÖ
om vändslingan.
Lactarius serifluus (= L. cimicarius) (stinkriska)
Växer under ek i näringsrika ekskogar. Noterad i ekskogen sydöst om Lönnstorpet. En
lokal är tidigare känd från Växjö-trakten.
Lactarius spinosulus (fjällriska)
Växer under björk på lite rikare marker. Den noterades strax utanför det inventerade
området N om Lönnstorpet. Fjällriskan är ej vanlig runt Växjö.
Leccinum pseudoscabrum (hasselsopp)
Mykorrhizasvamp som lever med hassel och avenbok. Den är ganska ovanlig utom på
bättre marker. En tidigare lokal känd runt Växjö.
Macrotyphula fistulosa (pipklubba)
Smal klubblik svamp som växer på klen lövved i öppnare miljöer, gärna hagmarker och
igenväxande betesmarker samt i hedbokskogar.
Mycena pelianthina (falsk rättikhätta)
Denna storvuxna hätta har en sydlig utbredning och växer endast i rika bokskogar och är
mycket ovanlig utanför Skåne.
Mycena pterigena (bräkenhätta)
Denna lilla hätta växer på döda stänglar av ormbunkar i fuktiga marker. I Brotorpabäckområdet är den noterad på strutbräken.
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Oudemansiella mucida (porslinsskivling)
Porslinsskivlingen är en av de obligatoriska tillbehören i bättre bokbestånd. Växer i kvisthål
och på döda kvarsittande grenar på levande bokar samt på nedfallna grenar.
Peziza arvernensis
Denna skålsvamp på marken noterades under strutbräken vid bäcken Ö vändslingan.
Phellinus robustus (ekticka)
Denna långlivade och grova ticka växer på levande grova ekar. I de stora eklandskapen är
arten ej sällsynt men i Kronobergs län är den ovanligare. Noterad på en ek SÖ om
vändslingan.
Phlebia rufa (labyrintgröppa)
Vedlevande mjukt skinn i ädellövskogar.
Plicaturopsis crispa (kantarellmussling)
En bra signalart för bestånd med god kontinuitet av död klen lövved, fr a av hassel. Den
påträffades på hassel och klibbal i Brotorpabäck-området.
Pluteus nanus (småskölding)
De små sköldingarna är alla signalarter för skogsbestånd med naturvärden knutna till
lövved. Fyndet i Brotorpabäck-området är enda fyndet i Växjö-trakten.
Ramaria stricta (rak fingersvamp)
En utpräglad bokart som växer på murkna bokstubbar och boklågor.
Russula alnetorum (alkremla)
Detta är en av de få typiska alskogskremlorna.
Russula albonigra (gråsvart kremla)
En mindre allmän kremla som växer på näringsrik mark i såväl löv- som barrskog.
Russula cyanoxantha f. peltereaui (brokkremla, färgform av)
Denna variant av brokkremlan har helt grön hatt. Den noterades Ö om vändslingan nära
den lilla bäcken.
Russula grata (marsipankremla)
En mindre allmän kremla som växer i ek-hasselskogar.
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Russula romellii (mångfärgad kremla)
Storvuxen kremla som växer i näringsrika lövskogar, fr a bokskogar av örttyp. Den är
mindre allmän.
Stropharia cyanea (blågrön kragskivling)
Denna kragskivling liknar den ärggröna kragskivlingen men har annan ekologi. Den
blågröna kragskivlingen växer på näringsrik mark, gärna på kväverik mark i människans
närhet men också i örtrika bokskogar och alskogar. I Kronobergs län känd också från
trakten av Möckeln. Den är noterad från alskogen N om Lönnstorpsvägen.
Stropharia squamosa (fjällig kragskivling)
En utpräglad bokskogsart som växer bland bokförna. Den är känd från flera bokskogar i
trakten.
Thelephora mollissima
En sällsynt svamp som noterades på förna utmed bäcken Ö om vändslingan.
Vibrissia truncorum (bäckmurkling)
På pinnar i bäckar, fr a källbäckar, hittar man denna vackra lilla sporsäcksvamp.
Xylobolus frustulatus (rutskinn)
Växer på naken, ruttnande ekved, både grenar och stammar. Inom en 5-milsradie från
Växjö är ca ett halvdussin lokaler kända. På en plats i Brotorpabäck-området.
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Bilaga 2: Lista över noterade svampar i Brotorpabäck-området

Noterade av Annchristin Nyström 1993 och 1995 med någon komplettering av Leif Andersson

Inonotus obliquus, sprängticka

Tremellales

Inonotus radiatus, alticka

Calocera cornea, gullpigg

Laetiporus sulphureus, svavelticka

Calocera viscosa, gullhorn (1993)

Macrotyphula fistulosa, pipklubbsvamp

Exidia thuretiana, opalkrös (1993)

Macrotyphula juncea, trådklubbsvamp

Exidia truncata, ekkrös (1993)

Merulius tremellosus, dallergröppa (1993)

Tremella foliacea, brunkrös

Oligoporus caesius, blåticka
Oligoporus subcaesius, blek blåticka

Aphyllophorales

Oligoporus tephroleucus

Antrodiella hoehnelii, strävticka

Oxyporus populinus, lönnticka (1993)

Antrodiella semisupina, glasticka

Panellus serotinus, grönmussling

Bjerkandera adusta, svedticka

Panellus stipticus, epålettsvamp

Botryobasidium candicans

Peniophora limitata, askskinn

Byssomerulius corium, pappersgröppa

Perenniporia medulla-panis, brödmärgsticka

Cantharellus cibarius, kantarell

Phellinus igniarius var trivialis

Ceriporia excelsa, rosenporing (även 1993)

Phellinus laevigatus, valkticka

Ceriporia reticulata, nätticka

Phellinus nigricans, svart eldticka (1993)

Chondrosterum purpureum, purpurskinn

Phellinus punctatus, kuddticka

Clavulina cinerea, grå fingersvamp

Phellinus robustus, ekticka

Clavulina cristata, kamfingersvamp (1993)

Phellinus tremulae, aspticka (1993)

Craterellus cornucopioides, svart trumpetsvamp

Phlebia radiata, ribbgrynna
Phlebia rufa, labyrintgröppa

(1993)
Daedalea quercina, korkmussling

Piptoporus betulinus, björkticka

Datronia mollis, hjortticka

Plicaturopsis crispa, kantarellmussling

Fomes fomentarius, fnöskticka

Polyporus brumalis, vinterticka

Fomitopsis pinicola, klibbticka

Polyporus ciliatus, sommarticka

Ganoderma lipsiense, platticka

Polyporus varius, strumpticka

Gloeophyllum sepiarium, vedmussling (1993)

Ramaria stricta, rak fingersvamp (1993)

Hapalopilus rutilans, lysticka

Schizopora paradoxa, klyvporing

Hydnum repandum, blek taggsvamp (1993)

Stereum hirsutum, raggskinn

Hymenochaete rubiginosa, rostöra

Stereum rugosum, styvskinn

Hymenochaete tabacina, kantöra

Telephora mollissima

Inonotus nodulosus, bokticka

Telephora palmata, busksvamp (1993)
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Trametes ochracea, zonticka
Gymnopilus penetrans, fläckig bitterskivling

Trechispora mollusca
Typhula erythropus, rödfotad trådklubbsvamp

(1993)

Vuilleminia comedens, frätskinn (1993)

Hygrocybe lepida

Xylobolus frustulatus, rutskinn

Hygrocybe reidii, honungsvaxskivling (1993)
Hygrophoropsis aurantiaca, falsk kantarell
Hygrophorus pustulatus, grynvaxing

Agaricales

Hypholoma capnoides, rökslöjskivling (1993)
Amanita crocea, orange kamskivling

Hypholoma lateritium, tegelröd slöjskivling

Amanita fulva, brun kamskivling

Inocybe curvipes

Amanita muscaria, röd flugsvamp (1993)

Inocybe fastigiata, topptråding

Amanita vaginata, grå kamskivling

Inocybe fuscidula

Baeospora myosura, höstkotteskivling

Inocybe geophylla, sidentråding

Boletus edulis, stensopp

Inocybe hystrix, piggtråding (1993)

Clitocybe clavipes, klubbtrattskivling

Inocybe nitidiuscula

Clitocybe gibba, sommartrattskivling

Laccaria amethystina, ametistskivling

Clitocybe odora, grön trattskivling

Laccaria laccata, laxskivling

Clitopilus hobsonii s.l.

Laccaria tortilis, dvärglaxskivling

Collybia asema, horngrå nagelskivling

Leccinum pseudoscaber, hasselsopp

Collybia confluens, brosknagelskivling (1993)

Leccinum scabrum, björksopp

Collybia dryophila, rotnagelskivling

Lepista nebularis, pudrad trattskivling (1993)

Collybia peronata, brännagelskivling

Lyophyllum rancidum

Cortinarius anomalus, björkspindling

Marasmius alliaceus, stor lökbrosking

Cortinarius bolaris, brokspindling (1993)

Marasmius androsaceus, tagelbrosking

Cortinarius elatior, rynkspindling

Megacollybia platyphylla, stecknagelskivling

Crepidotus inhonestus

Micromphale perforans, barrbrosking

Crepidotus pubescens

Mycena epiterygia, flåhätta

Crepidotus variabilis

Mycena galericulata, rynkhätta

Cystoderma amianthinum, ockragul grynskivling

Mycena haematopus, blodhätta

Cystoderma carcharias, rödgrå grynskivling

Mycena inclinata, tuvhätta

Cystoderma jasonis, gulköttig grynskivling

Mycena pelianthina, falsk rättikhätta (1993)

Entoloma caccabus

Mycena polygramma, silverhätta

Entoloma cetratum, skogsrödhätting

Mycena pterigena, (///M. pterygia) bräkenhätta

Entoloma conferendum, stjärnrödhätting

Mycena pura, rättikhätta

Entoloma rhodopolium, tvålrödling

Mycena rosea, rosa rättikhätta

Entoloma sericellum, bleknopping

Mycena rubromarginata, rödeggad hätta

Flammulaster carpophila, bokskräling (1993)

Naucoria scolecina, mörk alskräling

Galerina marginata, gifthätting

Oudemansiella mucida, porslinsnagelskivling

Galerina sphagnorum, vitmosshätting

Oudemansiella radicata, rotnagelskivling

Galerina vittaeformis

Paxillus involutus, pluggskivling
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Pholiota alnicola, gul flamskivling

Russula claroflava, gulkremla

Pholiota lenta, slemflamskivling

Russula cyanoxantha, brokkremla

Pholiota myosotis, olivslöjskivling

Russula cyanoxantha f. pelteraui

Pholiota squarrosa, fjällig tofskivling (1993)

Russula fellea, gallkremla

Pluteus atricapillus, skölding

Russula foetens, stinkkremla (1993)

Pluteus nanus, småskölding

Russula grata

Psathyrella candolleana, vitspröding

Russula mairei, bokkremla (1993)

Psathyrella piluliformis, kastanjespröding

Russula nigricans, svartkremla (1993)

Rickenella fibula, vaxnavling (1993)

Russula obscura (R. vinosa), vinkremla

Rickenella setipes, blåfotsnavling

Russula ochroleuca, senapskremla

Strobilurus esculentus, grankotteskivling

Russula pumila, alkremla

Stropharia aeruginosa, ärggrön kragskivling

Russula romellii, mångfärgad kremla

Stropharia cynaea, blågrön kragskivling

Russula sphagnophila, vitmossekremla

Stropharia hornemannii, stor kragskivling

Russula versicolor, skarp siennakremla

Stropharia semiglobata, gul kragskivling
Stropharia squamosa, fjällig kragskivling

Ascomycetes

Tricholoma album, rättikmusseron (1993)
Bisporella citrina, citronskål

Tricholoma imbricatum, fjällmusseron (1993)

Bulgaria inquinans, limsvamp

Tricholoma saponaceum, såpmusseron

Chlorociboria aeruginascens, grönskål (1993)

Tricholoma sciodes, puckelmusseron (1993)

Hypoxylon fragiforme, bokdyna (1993)

Tubaria furfuracea, toffelskräling

Leotica lubrica, slemmurkling (1993)

Tylopilus felleus, gallsopp (1993)

Neobulgaria pura, blek geléskål

Xerocomus chrysenteron, rutsopp

Peziza arvernensis

Xeromphalina campanella, rostnavling (1993)

Scutellinia scutellata, ögonskål
Ustulina deusta, stubbdyna

Russulales

Vibrissima truncorum, bäckmurkling

Lactarius aspideus, videriska

Xylaria carpophila, ollonhorn

Lactarius blennius, grönriska

Xylaria filiformis, trådhorn

Lactarius glyciosmus, kokosriska

Xylaria hypoxylon, stubbhorn (1993)

Lactarius mitissimus, brandriska
Lactarius necator, svartriska

Gasteromycetes

Lactarius obscuratus, alriska
Bovista nigrescens, svartnande äggsvamp (1993)

Lactarius piperatus, slät vitriska (1993)

Lycoperdon decipiens

Lactarius quietus, ekriska (1993)

Lycoperdon perlatum, vårtig röksvamp (1993)

Lactarius serifluus, stinkriska

Lycoperdon pyriforme, gytterröksvamp

Lactarius spinosulus, fjällriska

Lycoperdon umbrinum, umbraröksvamp (1993)

Russula aeruginea, grönkremla

Phallus impudicus, stinksvamp

Russula albonigra, gråsvart kremla
Russula betularum, blek giftkremla
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Myxomycetes
Lycogala epidendrum, vargmjölk (1993)
Perichaena corticaulis (1993)
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Bilaga 3: Karta över
inventerat område med
delområden.
För beskrivning av delområdena se avsnitt 3.2

Bilaga 4: Förslag till
gräns för område
som bör skyddas som
reservat med kommentarer

Några kommentarer till förslaget på gräns för område
som bör skyddas som reservat enligt NVL
A
I öster föreslås de öppna delarna (tidigare fodermarker) utmed Brotorpabäck och Storängsbäcken utgöra gräns. Detta sammanfaller utefter en lång sträcka också med den stora
kraftledningens dragning.
B
Det är viktigt att det sydligaste bokbeståndet inkluderas i ett skydd även om här finns en
hel del gran. Granen bör successivt tas bort så att boken inte hotas som nu. Mängden
gammal bok och död bok är ett viktigt motiv för att ta med denna del. Denna del är också
klassad som nyckelbiotop av Skogsvårdsstyrelsen.
C
Fastighetsgränsen skiljer här intressant skog från kulturskog.
D
I sydväst inkluderas genom denna gräsndragning även en del trivial grandominerad mark.
Det är dock gränsdragningstekniskt svårt att göra en bra lösning. De grandominerade ytorna
bör på sikt överföras till lövskog.
E
Fastighetsgränsen skiljer här intressant skog från annan mark av lågt naturvårdsintresse.
F
Gränsen mot igenväxande inägor är här mera diffus. En rak linje som ger en bra form och
bredd på den nordligaste delen har eftersträvats.
G
Klibbalskogarna på fastigheterna söder om Rubblarpsvägen är yngre än de som finns på
Tagels marker. Den nordligaste fastigheten där bl a ett fritidshus är beläget tas därför inte
med i detta förslag.

Bilaga 5: Karta
över namnskick i
området

