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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. Personal på länsstyrelsen och lantmäteriet 
har hjälpt till att ta fram kartor, beskrivningar och annat underlag. Juhani Elgborn som är 
delägare av Hinkaryd har berättat om äldre tider på gården. 

2. SYFTE OCH METODIK 

Det övergripande syftet med arbetet har varit att göra en reservatsutredning där naturvär
dena hos Hinkaryd-området bedöms. 

Till grund för denna bedömning har legat såväl tidigare av andra gjorda arbeten och 
inventeringar som inventeringar och studier 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. 

Som redovisning ges en kortfattad textbeskrivning av naturförhållanden och markanvänd
ning i inventeringsområdet, en naturvärdesbedömning och en genomgång av funna rödlis
tade och andra intressanta arter med kommentarer. Några grundförslag i hur ett skydd kan 
se ut ges också. Redovisningen innehåller vidare en karta med förslag till gränsdragning 
och kommentarer till denna. 

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. Mossor, lavar 
och allmän genomgång har skett under senhösten 1995. Området besöktes även 1992 av 
författaren i samband med en reservatsutredning i Växjö kommun (Kråketorpsskogen). 
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3. ALLMÄNT OM HINKARYDSSKOGEN 
  

Det här genomgångna området ligger i östligaste delen av Kronobergs län i Uppvidinge 
kommun, Älghults socken. Det inventerade området berör fastigheterna Fröseke 12:4, 
12:10 och Hinkaryd 1:1. I denna framställning kallar jag inventeringsområdet för Hinka
rydsskogen. 

Enklast tar man sig till området från länsväg 949 mellan Älghult och Orrefors. Genom att 
strax S om Fröseke ta av på vägen mot Alsterbro når man sydkanten av Hinkarydsskogen. 

Topografiskt utgörs området av en relativt flack terräng som i de norra delarna sluttar ned 
mot Uvasjön. De centrala delarna genomskärs av en sprickdal i nästan nord-sydlig riktning. 
Två mindre sidodalar når något hundratal meter i östlig respektive västlig riktning från 
denna sprickdal. Ett par svagt markerade höjder på ömse sidor av denna dal når 150 m ö 
h. Uvasjöns yta ligger på ca 115 m ö h. 

Björkekärrsbäcken rinner genom den ovan nämnda dalen och mynnar i Uvasjön. Lokalt 
används namnen Kvarnabäcken och Hinkarydsbäcken för samma bäck men då namnet 
Björkekärrsbäcken återfinns på flera upplagor av ekonomiska kartan används det namnet 
i denna framställning. Alsterån rinner genom Uvasjön och inventeringsområdet tillhör 
således dess dräneringsområde. 

Berggrunden utgörs av en ganska mager smålandsgranit. Den går i dagen på flera ställen 
på västsidan av sprickdalen där Björkekärrsbäcken rinner fram. Av vegetationen att döma 
så är näringsförhållandena avsevärt bättre i sprickdalens lägre liggande delar. I dalens östra 
sluttning täcks terrängen av den blockiga morän som täcker övriga delar av det inventerade 
området. En blocksänka, kallad Bykefloen, med starkt varierande vattenstånd (1 m) finns 
i de nordvästra delarna av Hinkarydsfastigheten. 

Vad det gäller omgivningarna till det inventerade området så utgörs dessa i norr av Uvasjön. 
I NÖ och Ö kantas inventeringsområdet av i huvudsak skötta kulturskogar dominerade av 
tall, varav en del är hyggen och ungskogar. I de södra delarna utgör vägen mellan Fröseke 
och Alsterbro gräns. I väster ligger Hinkaryds inägor. Här finns omväxlande små åkrar, 
igenväxande betes- och slåttermarker, grupper av askar med hamlingsspår, ägovägar och 
bebyggelse. I nordvästsluttningen (Fröseke 12:10) finns en barrplantering. 

I de södra delarna av Hinkarydsskogen löper en gammal väg, den gamla vägen till 
Alsterbro. Denna väg korsar Björkekärrsbäcken med en gammal bro. Utmed Björkekärrs
bäcken finns rester av två gamla dämmen. Den södra ligger knappt 100 m N om den gamla 
bron. Den andra ligger i de nordliga delarna där sluttningen ned mot Uvasjön flackar ut. 
En skogskörväg leder in i områdets östra delar från Alsterbro-vägen. Utmed fastighets
gränsens östra delar finns en gammal körväg som leder till gården Sjöamåla. Inne i de 
västra delarna finns små skogskörvägar typiska för det småskaliga skogsbruk som förr ofta 
bedrevs i bondeskogar. Längst i norr, nära Uvasjön, finns spår av odlingar och hägnader i 
form av odlingsrösen och stengärdesgårdar. 
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Den dominerande naturtypen i Hinkarydsskogen är en gammal barrblandskog som har 
karaktär av grov storskog ---- en mäktig pelarsal. Hinkaryd är en gammal släktgård som 
skötts med mycket ålderdomliga metoder in på 1950-talet. 

Faunan har inte undersökts inom ramen för detta arbete. Enligt uppgift lär lärkfalk häcka 
i området (Christoffersson 1989). 
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4. MARKANVÄNDNING ---- FÖRR OCH NU 
  

4 . 1 .  Ä l d r e  m a r k a n v ä n d n i n g  

Hela Hinkaryds fastighet präglas av äldre tiders ålderdomliga skötsel. Denna pågick fram 
till strax efter 1950. Gården är en gammal släktgård och den ålderdomliga skötseln sträcker 
sig långt tillbaka i tiden. 

Det är denna hantering som gjort att skogen har det utseende den har idag. Under 1950-talet 
var i stort sett hela fastigheten österut norr om Alsterbrovägen täckt av gammal skog. 

Under äldre tid, före 1950-talet, kännetecknades skogsbruket av följande: 

1) uttag av löv och klenvirke för ved. 

2) omhändertagande av torrträd och lågor i ganska stor omfattning. 

3) mycket små uttag av storträd ---- plockhuggning var den metod som användes om uttag 
skedde. 

Detta gjorde att skogen hade (och fortfarande har) en ganska gles undervegetation. Gran 
och löv har ej kunnat tränga upp. Skötseln ledde också till att en pampig storskog med träd 
av imponerande dimensioner utvecklades. 

De allra äldsta träden, fr a i beståndet V om Björkekärrsbäcken, är ungefär lika gamla. 
Detta antyder att här varit ett större kontinuitetsbrott ca 1840-50 eller i vart fall att ett större 
uttag av virke skett under tiden dessförinnan. I dalgångens central del har de äldsta träden 
en högre ålder. 

I större delen av området finns gamla stubbar som vittnar om det virkesuttag i form av 
gallring och dimensionsavverkning som skedde i äldre tid. 

Bete har säkert förekommit i hela skogen långt tillbaka. Taggtråd finns ännu kvar nere vid 
bäcken på flera ställen. Betet torde ha fortgått längst i barrskogen närmast gården. De delar 
av fastigheten Fröseke 12:4 som ligger inom inventeringsområdet anges i lagaskifteskartan 
från 1850-60-talet i sin helhet vara "hästhage". 

Bäcken har varit dämd på två ställen inom inventeringsområdet av stenmursrester att döma. 
Det övre lär vara ett mindre, ej färdigställt, dämme avsett för kraftproduktion i liten skala. 
Vid det nedre dämmet har det tidigare funnits en liten kvarn och en ålkista (Juhani Elgborn 
muntligen). Innan sänkningsarbeten utfördes i Björkekärrsbäckens dräneringsområde var 
vattenflödet större. Vattnet leds efter sänkningarna numera delvis en annan väg. 

En gammal väg från Alsterbro löper genom områdets södra del och leder västerut fram till 
Hinkaryds gård. 
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Blocksänkan NÖ om gården ---- Bykefloen ---- användes förr för tvätt och det var också en 
vattenkälla för betesdjuren. Det finns en gammal berättelse om att en varg visade sig vid 
ett tillfälle då korna drack i Bykefloen och tvätt pågick. Vargen skrämdes dock iväg av en 
kvinnas ivriga viftande med armar och kjorteltyg (Juhani Elgborn muntligen). 

En varggrop ska vara belägen på östra sluttningen av dalgången i anslutning till den 
ungskog som kommit upp efter det stora stormfället 1969. 

Utanför inventeringsområdet, mot Alsterbro, står en mycket gammal grov tall kvar strax 
norr om vägen. Denna kallas Blinda Saras tall efter en dam som bodde i en slags backstuga 
här i äldre tid. 

4 . 2 .  S k o g s h i s t o r i a  o c h  d a g s l ä g e  

Under senare år har hyggen tagits upp i slutet av 1950-talet nära Alsterbrovägen. Hygget 
såddes 1959 och omsåddes p g a den torra sommaren året därpå. Längre in i beståndets 
östra delar fälldes ett stort område av stormen 1969. Detta röjdes upp och de kvarvarande 
träden fick tjäna som frötallar. Dessa avverkades så småningom. Resultatet är den naturligt 
föryngrade ungskog som finns på ömse sidor av skogskörvägen ett stycke in i områdets 
östra del. Under de senaste två åren har ett par hyggen tagits upp i den allra östligaste delen 
av Hinkarydsskogen. 

En ganska kraftig gallring har gjorts av beståndet närmast sjön. Denna del har nu 
kulturskogskaraktär. Detta bestånd är genomgående mycket yngre än de övre delarna runt 
bäcken. Markanvändningshistorian är här annorlunda. Dessa delar har varit åkermarker 
och slåttermarker. 

Skogen inne på fastigheten Fröseke 12:4 är en ganska jämnårig lite drygt 65 år gammal 
talldominerad gallrad och skött kulturskog. 

Omhändertagande av torrträd och lågor för brännved har skett tills nu även om de centrala 
delarna i dalbotten för det mesta skonats i högre grad. 

Den skogliga historian kan sammanfattas: 

•	 Skogshistoriskt har kärnområdena i anslutning till Björkekärrsbäckens dalgång ej 
varit avskogade de senaste 200 åren. Förmodligen är trädkontinuiteten ännu äldre. 

•	 Lågakontinuiteten är dålig utom i dalgången. Den är försämrad genom de senaste 
årens upprensningar i de övriga delarna. 

•	 Torrträdskontinuiteten är genomgående dålig. 

•	 Området kan ha viss jätteträdskontinuitet av gran och tall men den dåliga ålderssprid
ningen i de riktigt höga åldrarna gör detta tveksamt. Det är dock klart att detta är en 
skogstyp som utvecklar jätteträd av barr av såväl gran som tall. 

•	 Områdets beteskontinuitet är bruten sedan länge. 
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5. VEGETATION 

5 . 1 .  A l l m ä n t  

Hinkarydsskogen präglas av den frodiga grandominerade skogen i dalsänkan där Björke
kärrsbäcken rinner fram samt av den högvuxna talldominerade barrblandskogen på de 
högre liggande delarna öster och väster därom. Träden är mycket högvuxna (35 m höga) 
och på många ställen, särskilt i anslutningen till bäckdalen, rejält grova. I olika källor anges 
åldern på träden i bäckdalen vara mellan 165 (Ardö 1980, ÖSI 1989) och 350 år (avseende 
de äldsta ---- Christoffersson 1989). Den senare uppgiften förefaller något hög och troligen 
är inget träd äldre än 250 år i denna del. Uppe på de flacka markerna väster om bäcken 
saknas helt riktigt gamla träd ---- d v s träd upp emot och över 200 år. Genomsnittsåldern 
för de äldre tallarna är här kanske 150 år närmast bäcken och gradvis några tiotal år yngre 
mot gården. I de västra delarna finns en ganska stor inblandning av yngre gran i skogen. 
Utmed bäcken och i kanten av några mosseytor finns inslag av klibbal. Björk finns mycket 
sparsamt som inslag i hela området. Enstaka exemplar av småvuxen ung rönn, ek och lönn 
finns fr a i anslutning till bäckdalen. På det hela taget är lövinslaget mycket litet. Till största 
delen kan markvegetationen klassas som frisk blåbärsris-typ. Typiska växter i de friska 
delarna är förutom bärrisen också harsyra, skogsstjärna och kruståtel. Örtinslaget är fr a i 
närheten av Björkekärrsbäcken ganska stort, så att man på små ytor kan tala om granskog 
av lågört-typ. Ekbräken, vispstarr, hultbräken och lite blåsippa finns t ex här. Kärlväxtfat
tiga marker täckta av en frodig mossvegetation finns i sluttningar. I de västra delarna finns 
något torrare partier där lingon dominerar. 

Längst i norr utmed bäcken finns sumpigare partier där klibbalen är frekventare. Här 
uppträder också en del ormbunkar som hultbräken och majbräken rikligare än i bäckdalen 
i övrigt. 

I de små tallmosseytorna finns typiska mossearter som skvattram, tuvull och odon. I  
myrkanten finns kärrväxter som ängsull, vattenklöver och kråkklöver. 

Typiska kärlväxter i gammelskogar som denna är den förhållandevis rikliga förekomsten 
av linnea, knärot, tallört, grönpyrola och björkpyrola. 

5 . 2 .  K r y p t o g a m f l o r a n  

Markfloran 

Större delen av Hinkarydsområdet utgörs av frisk barrskog av blåbärstyp. Bottenskiktet 
utgörs här av vanliga hedmossor som husmossa (Hylocomium splendens), väggmossa 
(Pleurozium schreberi), kammossa (Ptilium crista-castrensis) och vågig kvastmossa (Po
lytrichum polysetum). I sprickdalen där Björkekärrsbäcken rinner fram finns sluttningar 
med mer skuggig, kärlväxtfattig markvegetation. Kuddar och mattor av stor kvastmossa 
(Dicranum majus) finns i sluttningarna. Här, men även på små block i andra delar av 
skogen, finns här och var den västliga hakmossan (Rhytidiadelphus loreus). I de nedre 
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delarna nära bäcken finns rikare partier där mossor som praktbräkenmossa (Plagiochila 
asplenoides), kranshakmossa (Rhytidiadelphus triquetrus) och gräsmossor (Brachytheci
um spp.) påträffas. På blocken i branten finns även liten bräkenmossa (Plagiochila 
porelloides). På stenar i fuktigare läge noterades levermossan Scapania nemorea. 

Ett par mindre områden med fuktig mark finns. Två mosseytor och sumpskogar i sänkor 
finns på ömse sidor om sprickdalen. En ligger i SÖ, strax söder om sidodalen öster om 
bäcken. Den andra myrytan ligger närmare Hinkaryds gård. De centrala delarna av dessa 
små cirkelformiga våtmarker har tallmossekaraktär. I kanterna finns en smal zon av 
kärrvegetation. Vitmossor och björnmossor är i båda fallen viktiga konstituenter av 
bottenskiktet. En liten, ganska smal sänka, väster om Björkekärrsbäcken, sträcker sig i  
öst-västlig riktning. I botten av denna sänka finns sumpskog med klibbal och gran. I  
nordsluttningen ned till denna sänka finns utöver de vanliga skogsmossorna även vågig 
sidenmossa (Plagiothecium undulatum) och stora kuddar av tallvitmossa (Sphagnum 
capillifolium). 

Intill Björkekärrsbäcken i områdets norra delar finns fuktigare plana delar. Här har 
markfloran bitvis inslag av sumpskogsarter trots ett högvuxet och frodigt trädskikt. Ett par 
kuddar av blåmossa (Leucobryum glaucum) noterades i dessa delar. 

Epifytfloran 

Hinkarydsskogen uppvisar inte några märkvärdigheter när det gäller epifytfloran. Det är 
en ordinär barrskogsflora med triviala arter tillhörande lavsamhället Pseudevernion: 

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) 

I några ljusbrunnar finns lite bättre utvecklad hänglavsvegetation där bl a skägglav (Usnea 
filipendula) tillkommer. 

På gamla granar växer genomgående rikligt med gammelgranslav (Lecanactis abietina) 
högt upp på stammarna. På basen av granar finns en tät vegetation av mjölig trattlav 
(Cladonia coniocraea). 

Tallarna har en magrare påväxt än granarna. Typiskt vid basen av äldre tall är fingerlaven 
(Cladonia digitata). Stocklaven (Parmeliopsis ambigua) växer på barken och på äldre 
tallar påträffas gärna flarnlaven (Hypocenomyce scalaris). 

På en skadad gran nära Björkekärrsbäcken har kåda runnit ut och stelnat. På gammal kåda 
noterades svampen Tromera resinae. 

Några klibbalar finns utefter bäcken. På dessa noterades några vanliga arter som bitterlav 
(Pertusaria amara), skrynkellav (Parmelia sulcata), dynlav (Micarea prasina) och tät 
fransmossa (Ptilidium pulcherrimum). Även de vanliga barrskogsepifyterna som man 
brukar räkna till lavsamhället Pseudevernion finns på klibbalarna. Vid basen av några 
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klibbalar noterades glansfläck (Arthonia spadicea) och skriftlav (Graphis scripta) som 
båda tyder på kontinuitet av fuktigt mikroklimat och slät lövträdsbark. 

I klippbranten väster om Björkekärrsbäcken står några hasslar. På dessa buskars släta bark 
noterades lavarna skriftlav (Graphis scripta), rödbrun klotterlav (Opegrapha rufescens), 
tunn porlav (Pertusaria leioplaca) och krushättemossa (Ulota crispa). 

Epixyl flora 

Eftersom döda träd, såväl torrträd och lågor, under ganska lång tid plockats bort från 
beståndet finns inte så mycket av dessa substrat att studera. Ett antal grova torrträd av 
nyligen döda tallar finns dock spridda i skogen. 

Lågor av barrträd finns fr a i sprickdalen där Björkekärrsbäcken rinner fram och i dess 
sidodalar. Flera av lågorna är här av ganska grova dimensioner men med några få undantag 
är de ganska unga. Några äldre lågor finns i sidodalen Ö om bäcken. Här noterades på en 
gammal barrlåga arter som: 

vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum)  fingermossa (Lepidozia reptans) 

kornknutmossa (Odontoschisma denudatum)  pigglummermossa (Barbilophozia attenuata) 

hårfliksmossa (Blepharostoma trichophyllum)  långfliksmossa (Nowellia curvifolia) 

Unga lågor hyser ofta arter som är mindre krävande som: 

jordtrådsmossa (Cephalozia bicuspidata)  vedblekmossa (Chiloscyphus profundus) 

tät fransmossa (Ptilidium pulcherrimum)  stubbkvastmossa (Dicranum montanum) 

Framledes kommer antalet lågor att öka ganska snabbt beroende på skogens ålder. Redan 
finns en del knäckta stammar med högstubbar som angripits av klibbticka. 

Torrträden är få och ganska unga i området. Någon intressantare påväxt av lavar på 
torrträden noterades ej. Ett torrträd i en liten sidodal väster om bäcken var kraftigt beväxt 
med knappnålslaven vednål (Chaenotheca brunneola). Så småningom kommer pampiga 
jättetorrträd att bildas i Hinkarydsskogen då grövre träd dör. 

Svampfloran 

Svamptillgången under hösten 1995 var ganska dålig i dessa trakter. Särskilt riskor, 
kremlor och spindlingar förekom i ovanligt låga antal. De karaktärer i svampfloran som 
kan utläsas av noteringarna visar på ett område med vissa värden fr a på marksvampsidan 
men i förhållande till mängden tillgängligt substrat även vedsvampsidan. Intressanta arter 
redovisas under avsnittet intressanta fynd - se också bilaga 4. 

. 
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3 .  I n t r e s s a n t a  a r t e r  f u n n a  i  o m r å d e t 
  

Rödlistade arter 

Anastrophyllum hellerianum (vedtrappmossa) (H4) 

På ovansidan av avbarkade lågor, främst av barrträd påträffas denna mossa. Skotten är bara 
några millimeter höga och är vinröda i toppen av täta samlingar av groddkorn. Vedtrapp
mossan är en bra indikatorart för bestånd med god lågakontinuitet. Den påträffades i  
sidodalgången Ö om bäcken på några lågor. 

Signalarter 

Knärot (Goodyera repens) 

Denna orkidé är rikligt förekommande i Hinkarydsområdet. Den är en karaktärsart i skogar 
av denna typ. Den finns rikligast väster om Björkekärrsbäcken. En bra signalart för friska 
barrskogar med god trädkontinuitet. 

Grönpyrola (Pyrola chlorantha) 

Grönpyrolan finns här och var i Hinkarydsskogen. Den är något svagare som signalart än 
knäroten. 

Leucobryum glaucum (blåmossa) 

Blåmossan bildar vackra halvklotformiga, ganska hårda kuddar. Särskilt i orörda bestånd 
kan kuddarna bli mycket stora. Särskilt stora kuddar pekar på lång tid av orördhet. Arten 
påträffades i de norra fuktiga delarna strax Ö om bäcken. Kuddarna är som störst några dm 
höga. 

Nowellia curvifolia (långfliksmossa) 

Långfliksmossan är en vedlevande levermossa med västlig huvudutbredning. Den notera
des på flera barrlågor såväl Ö som V om Björkekärrsbäcken. Långfliksmossan är bättre 
som signalart i landets östra delar där den indikerar kontinuerlig tillgång på lågor. I dessa 
delar av länet får den anses fungera hyggligt. 

Odontoschisma denudatum (kornknutmossa) 

Gamla, förmultnande barrlågor får i sena stadier ofta en artrik påväxt av levermossor om 
lågorna inte ligger för torrt. Kornknutmossan är en av de mera kräsna arterna av dessa 
levermossor. Den noterades på en låga i sidodalen Ö om bäcken. 
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Plagiothecium undulatum (tallvitmossa) 

Den vågiga sidenmossan är en västlig art som blir mycket vanlig i sydvästra Sverige. I 
dessa delar av Kronobergs län är den uppenbart ej så vanlig och fungerar hyggligt som 
signalart. Endast ett mindre bestånd noterades i Hinkarydsskogen. 

Rhytidiadelphus loreus (västlig hakmossa) 

Detta är också en mossa med västlig tyngdpunkt. Den växer på stenar och block i skuggiga 
skogar. Den får anses ganska väl indikera god trädkontinuitet i dessa delar av landet. Den 
är ej ovanlig på block i skogen, den finns mest i anslutning till bäckdalen. 

Ulota crispa (krushättemossa) 

Krushättemossan noterades på en hassel nära Björkekärrsbäcken. Den är vanlig i sydvästra 
Sverige men kan anses vara en svag indikator på kontinuerlig tillgång av slät lövträdsbark 
i fuktigt läge i dessa delar av landet. 

Arthonia spadicea (glansfläck) 

Glansfläcken har ganska extrema krav på luftfuktighet. Detta tillfredställer den t ex genom 
att växa vid basen av klibbalar i fuktigt läge om där finns några släta barkytor. I oceaniska 
områden hittas den även på andra trädslag högre upp på trädstammarna. Arten var tidigare 
uppförd på rödlistorna men sedan det visat sig att den finns i många lite äldre klibbalsskogar 
så har den förts av från listan. 

Graphis scripta (skriftlav) 

Denna art har ungefär samma miljökrav som krushättemossan och växer på diverse slät 
lövträdsbark. 

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. Så småningom blir den också fertil med ockrafärgade apothecier och i det 
tillståndet är den alltid en bra signalart. Arten är ganska vanlig i Småland och är där 
knappast tjänlig 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. 
Gammelgranslaven förekommer rikligt i Hinkarydsskogen även fertil. Den noterades även 
på klibbal. 

Clavulina cinerea (grå fingersvamp) 

Påträffad några gånger i fuktiga lövbestånd med klibbal och sälg i centrala Kronobergs 
län. Den noterades i de norra, gallrade delarna nära bäcken. 
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Cortinarius variecolor (kantspindling) 

En storvuxen vacker spindling, som alla i undersläktet Phlegmacium. Många arter i denna 
grupp av spindlingar är goda signalarter på skogsmark med intressant marksvampflora. 
Kantspindlingen växer i näringsrika barrskogar främst med gran. Den är mindre allmän. 
Kantspindlingen påträffades på ett ställe nära ån på västra sidan. 

Lactarius fuliginosus (rökriska) 

Rökriskan påträffas helst i bestånd av storskogs- och bondeskogstyp. Den påträffas gärna 
i lite näringsrikare barrskogsbestånd. Rökriskan är mindre allmän till sällsynt. 

Lentinellus omphalodes (navelmussling) 

Detta är en mindre allmän mussling växer såväl på löv- som barrved. 

Oligoporus leucomallellus 

Denna sällsynta mjuka ticka växer främst på grova tallågor.
 

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. I Hinkaryd finns gott om
 
tallticka på många träd. Även väster om Björkekärrsbäcken finns tallar med tallticka.
 

Phellinus viticola (vedticka)
 

Brunporiga tickor på barrlågor är ofta goda signalarter och flera arter är t o m rödlistade.
 
Vedtickan är den vanligaste av de brunporiga tickorna på barrlågor av släktet Phellinus i
 
södra Sverige. Även denna är dock en användbar signalart och pekar på viss kontinuitet
 
av lågor.
 

Pholiota heteroclita (lukttofsskivling) 

Lukttofsskivlingen är sällsynt i lövvedsrika miljöer på stående döda och döende björkar
 
och alar.
 

Russula integra (mandelriska)
 

Detta är en bondeskogs- och storskogsart. Den föredrar lite näringsrikare skogar och växer
 
gärna utefter gamla skogsvägar. Mandelriskan är vanligare i sydvästra Sverige.
 

S 
a 
r 

o 
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don imbricatus (fjällig taggsvamp) 

Släktet Sarcodon innehåller en rad rödlistade och intressanta marksvampar. Den fjälliga 
taggsvampen är den vanligaste men även denna art brukar finnas i marker med intressant 
marksvampflora. Sådana marker är lite näringsrikare barrskogar eller barrskogar med 
bondeskogsprägel. 
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6. SLUTSATSER OM SKYDD/SKÖTSEL 

6 . 1 .  H i n k a r y d s k o g e n s  n a t u r v ä r d e n  

På pluskontot 

Områdets goda bonitet (näringsförhållanden) gör att området framgent kommer att utveck
la ännu grövre dimensioner och ännu mäktigare storskog. Skogar av denna högproduktiva 
typ är fortfarande starkt underrepresenterade bland skyddade barrskogar. Det är således en 
ovanlig skogstyp. 

Områdets förutsättningar för att utveckla än högre naturvärden är således mycket goda. 
Kanske har vi här möjlighet om något sekel att beskåda tallbestånd av den kaliber den ryske 
landskapsmålaren Shishkin avbildade under sista halvan av 1800-talet. Hinkarydsskogen 
har förutsättningar att bilda jätteträd av såväl tall som gran. Detta innebär också att lågor 
och torrträd av jättedimension kommer att bildas. 

Åldern på träden i beståndets centrala delar (ca 165 år) är så hög att det tveklöst motiverar 
ett skydd. Det är nästan 200 års leveranstid på liknande bestånd. Med motsvarande 
artinnehåll dröjer det förmodligen ännu längre. 

Trädkontinuiteten är sannolikt god (minst 200 år) i de centrala delarna utmed Björkekärrs
bäcken. Denna del har refugialkaraktär. Vattendraget och sprickdalen medför mikroklima
tiskt bra förhållanden för skugg- och fuktälskande arter. 

Hinkarydsskogen har sannolikt en intressant marksvampflora men den dåliga svamphösten 
1995 medförde ett magert utbyte av marksvamp. Några av de funna arterna pekar i denna 
riktning. 

Hinkarydsskogen har en viss bondeskogsprägel genom att dimensionsavverkningar skett, 
undervegetation tagits bort, drivningen av virke har varit skonsam och vissa spår av 
skogsbete finns kvar. Denna skötsel har också haft vissa negativa effekter genom att 
trädslagsblandningen (lövinslaget) minskat. 

På minuskontot 

Genom att torrträd och lågor har tagits bort så finns just nu ej så gott om död ved i beståndet. 
Skogens ålder gör dock att det kontinuerligt under ganska lång tid producerats sådana 
substrat. 

I beståndet finns inga riktigt gamla träd, d v s det saknas olikåldrighet i de riktigt höga 
åldrarna. Detta innebär inte med nödvändighet att trädkontinuiteten har haft stora brott. 
Olika bestånd har kunnat växa in i varandra. I naturvårdsprogrammet anges att ravinen 
täcks av upp till 350 år gammal barrblandskog. I vart fall är det min bedömning att inga 
träd har så hög ålder! 
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Hinkarydsskogen har en relativt mager epifytflora. Detta är en viss indikation på att 
trädskiktet kan ha påverkats eller varit glest under 1700- och 1800-talet. Inga rödlistade 
arter påträffades i denna kategori. 

Området har försämrats genom avverkningar Ö om det inventerade området. Här fanns 
tidigare äldre tallskog. 

I inventeringsområdet finns f n tämligen få kontinuitetskrävande vedarter av svampar just 
nu. Vedsvamparna och vedinsekterna kan dock snabbt få bra med substrat. 

6 . 2 .  D i s k u s s i o n  

I tidigare utredningar har områdets naturvärden också bedömts utefter olika skalor. I länets 
utredning av urskogar (Ardö 1980) bedöms området ha högsta naturvärde. I Bråkenhielm 
1982 ges Hinkaryd näst högsta naturvärde från riksperspektiv. I länets naturvårdsprogram 
(Christoffersson 1989) har området högsta naturvärde. 

Områdets storlek och karaktär samt dess omgivningar gör att det inte är meningsfullt eller 
ens möjligt att här satsa på ett storreservat. I norr ligger Uvasjön med gamla odlingsmarker 
vid stranden, i öster finns unga kulturskogar, i väster ligger Hinkaryd med de äldre 
inägomarkerna och i söder vägen mot Alsterbro och yngre barrbestånd på flackare mark. 
En satsning på att bevara kärnområdet runt sprickdalen i vilken Björkekärrsbäcken rinner 
fram samt storskogen i några hundra meter bred zon på ömse sidor om denna torde vara 
det mest optimala. 

Mitt sammantagna omdöme om Hinkarydsskogen är att den är ett självklart reservatsob
jekt. 

6 . 3 .  S y f t e  

Syftet är att bevara en äldre barrblandskog i en mindre sprickdal med närmaste omgivning
ar. Skogen bör lämnas åt fri utveckling för att kunna utveckla lågor och torrträd av mycket 
grova dimensioner. Genom att några mindre zoner med yngre tallskog inkluderas finns 
tallrika successioner som tar vid när de centrala delarna successivt övergår i allt högre 
grandominans. Detta är annars det enda problematiska med att lämna området helt till fri 
utveckling. Grandominansen kommer dock att bli besvärande först om något sekel. 

6 . 4 .  S k y d d  o c h  s k ö t s e l  

Det är viktigt att området snabbt skyddas från skogliga ingrepp så att naturvärdena kan 
utvecklas. Torrträd och lågor måste lämnas orörda. Hinkarydsområdet bör lämnas helt till 
fri utveckling så snart som möjligt. 
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Hanteringen av de gamla inägomarkerna närmast Hinkaryd kan ha en viss betydelse för 
skogen i de västra delarna. Röjningar, mindre avverkningar, bete och annan hävd behöver 
inte innebära negativ påverkan om inte allt för drastiska åtgärder vidtas. Ett utdraget och 
omväxlande bryn i denna del är positivt. 

15
 



 

 

 

 

 

 

7. KÄLLFÖRTECKNING 

7 . 1 .  L i t t e r a t u r  

Ardö, E. 1980: Urskogsartade områden i Kronobergs län. ---- Skogsvårdsstyrelsen och
 
Länsstyrelsen.
 

Aronsson, M., Hallingbäck, T. & Mattsson, J.-E. (red): 1995: Rödlistade växter i Sverige
 
1995. ---- Artdatabanken, Uppsala.
 

Bråkenhielm, S. 1982: Urskogar. Inventering av urskogsartade områden i Sverige. Del 2.
 
Södra Sverige. ---- SNV PM 1508. Skogsstyrelsen & Statens Naturvårdsverk.
 

Christoffersson, I. 1989: Kronobergs natur. Naturvårdsprogram för Kronobergs län. ----

Länsstyrelsen i Kronobergs län.
 

Hallingbäck, T. 1994: Ekologisk katalog över storsvampar. ---- Databanken för hotade arter.
 

Moberg, R., Thor, G. & Hermansson, J. 1995: Lavar med svenska namn ----andra upplagan.
 
---- Svensk Bot. Tidskr. 89:129-149. Lund.
 

Santesson, R. 1993: The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and Norway. ----Lund.
 

Söderström, L., Hedenäs, L. & Hallingbäck, T. 1992: Checklista över Sveriges mossor. ----

Myrinia 2 (1): 13-56.
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ÖSI-planer (1989-90)
 

Laga skifteskarta över Fröseke (bl a fastigheten Fröseke 12:4) från 1851-1862.
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K o m m e n t a r e r  t i l l  g r ä n s d r a g n i n g s f ö r s l a g e t  

1. 

Mot Hinkaryd och gårdens gamla inägor är gränsen dragen så att den ej når fram till de 
öppna eller igenväxande partierna. Motivet för detta är dels att inte ta med yngre skog, dels 
att öppethållande och viss hävd ger ett mera utdraget skogsbryn som kan växelverka med 
det åldrande skogsekosystemet. 

2. 

Skogsbeståndet på fastigheten Fröseke 12:4 är ungt och skött och har låga naturvärden. De 
delar som ej ligger intill Björkekärrsbäcken tas ej med i förslaget till reservat. 

3. 

Det är viktigt att Björkekärrsbäckens dalgång skyddas av en skogskappa. Därför tas ett 
stycke av fastigheterna Fröseke 12:4 och 12:10 med närmast bäcken. 

4. 

De allra nedersta delarna av Björkekärrsbäckens lopp rinner genom gamla fodermarker. 
Här har sprickdalen planat ut och markerna är flacka. Skogsbeståndet är ungt och gallrat 
och har tämligen små naturvärden och tas därför ej med i huvudförslaget. 

4A. 

På sikt kommer även denna del av skogen runt Björkekärrsbäcken att åldras. Denna del 
kommer dessutom att ligga som en isolerad enklav i fastigheten Hinkaryds marker, vilket 
gör den svårskött. Därför föreslås som alternativ att även denna del och angränsande del 
på fastigheten Fröseke 12:10 tas med i reservatet. 

5. 

I de nordöstra delarna av Hinkaryd 1:1 finns ett större bestånd av skött ca 120-årig tallskog 
som ej tas med i reservatsförslaget. Skälet för detta är att naturvärdena här är tämligen låga 
och kostnaden för förvärv eller intrång hög p g a stort virkesförråd. Söder om detta bestånd 
finns en tallungskog efter en avverkning. Denna tas heller ej med. Däremot tas de delar 
som ligger ovanför bäckdalen med för att denna ska skyddas av en skogskappa. 

6. 

Denna gräns dras ungefär i gränsen mellan tallungskogen och den gamla barrblandskogen 
som tillhör kärnan. 
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7.
 

Ett par räta linjer dragna i närheten av den körväg som leder in i området föreslås som 
gräns mot öster. Då fås den viktiga delen av kärnan med. Dessutom kommer en del ung 
tallskog i SÖ med men denna får tjäna som "tillväxtområde". 

8.
 

Mot söder föreslås vägen till Alsterbro tjäna som gräns.
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B i l a g a  4 :  L i s t a  ö v e r  n o t e r a d e  s v a m p a r 
  

Noterade av Annchristin Nyström 1995 med någon komplettering av Leif Andersson 

Aphyllophorales 

Antrodia serialis, knölticka 

Antrodia sinuosa, timmerticka 

Cantharellus cibarius, kantarell 

Cantharellus tubaeformis, trattkantarell 

Clavulina cinerea, grå fingersvamp 

Clavulina cristata, kamfingersvamp 

Fomes fomentarius, fnöskticka 

Fomitopsis pinicola, klibbticka 

Hydnum repandum, blek taggsvamp 

Hydnum rufescens, rödgul taggsvamp 

Hymenochaete tabacina, kantöra 

Inonotus radiatus, alticka 

Lentinellus omphalodes, navelmussling 

Oligoporus caesius, blåticka 

Oligoporus fragilis, blödticka 

Oligoporus leucomallellus 

Oligoporus stipticus, bitterticka 

Oligoporus subcaesius, blek blåticka 

Panellus mitis, vintermussling 

Panellus serotinus, grönmussling 

Phellinus pini, tallticka 

Phellinus viticola, vedticka 

Ramaria eumorpha, granfingersvamp 

Sarcodon imbricatum, fjällig taggsvamp 

Skeletocutis amorpha, gullticka 

Sparassis crispa, blomkålsvamp 

Stereum hirsutum, raggskinn 

Stereum rugosum, styvskinn 

Stereum sanguinolentum, blödskinn 

Trichaptum fuscoviolaceum, violtagging 

Tyromyces chioneus, snövit ticka 

Agaricales 

Amanita muscaria, röd flugsvamp 

Amanita virosa, vit flugsvamp 

Armillaria mellea, honungsskivling 

Boletus edulis, stensopp 

Clitocybe clavipes, klubbtrattskivling 

Clitocybe gibba, sommartrattskivling 

Clitocybe odora, grön trattskivling 

Collybia acervata, tuvnagelskivling 

Collybia butyracea, mörk nagelskivling 

Collybia tuberosa, spetsknölig nagelskivling 

Cortinarius anomalus, björkspindling 

Cortinarius armeniacus, aprikosspindling 

Cortinarius collinitus, violettfotad slemspindling 

Cortinarius sanguineus, blodspindling 

Cortinarius scaurus, myrspindling 

Cortinarius variecolor, kantspindling 

Cystoderma amianthinum, ockragul grynskivling 

Cystoderma carcharias, rödgrå grynskivling 

Entoloma turbidum 

Gymnopilus picreus, mörkfotad bitterskivling 

Hygrophoropsis aurantiaca, falsk kantarell 

Hygrophorus agathosmus, doftvaxing 

Hygrophorus hypothejus, frostvaxing 

Hypholoma capnoides, rökslöjskivling 

Inocybe geophylla, sidentrådskivling 

Laccaria laccata, laxskivling 

Leccinum versipelle, tegelsopp 

Marasmiellus ramealis, grenbrosking 

Micromphale perforans, barrbrosking 

Mycena alcalina, luthätta 

Mycena epipterygia, flåhätta 

Mycena galericulata, rynkhätta 

Mycena galopus, mjölkhätta 

Mycena pura, rättikhätta 
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Mycena rubromarginata 

Mycena zephirus, fläckhätta 

Naucoria escharoides, blek alskräling 

Naucoria scolecina, mörk alskräling 

Pholiota heterclita, lukttofsskivling 

Pluteus atricapillus, skölding 

Strobilurus esculentus, grankottskivling 

Suillus variegatus, sandsopp 

Tricholoma album, rättikmusseron 

Tricholoma portentosum, streckmusseron 

Tricholoma vaccinum, skäggmusseron 

Xerocomus badius, brunsopp 

Russulales 

Lactarius fuliginosus, rökriska 

Lactarius necator, svartriska 

Lactarius torminosus, skäggriska 

Russula badia, pepparkremla 

Russula emetica, giftkremla 

Russula integra, mandelkremla 

Russula ochroleuca, senapskremla 

Russula puellaris, siennakremla 

Russula xerampelina, sillkremla 

Gasteromycetes 

Lycoperdon perlatum, vårtig röksvamp 

Ascomycetes 

Cudonia confusa, blek mössmurkling 

Otidea cochleata, snäckskål 
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