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INLEDNING

Att skydda flera hundra hektar sydsvensk äldre produktiv barrskog som naturreservat
är mycket kostsamt. Åtskilliga skattemiljoner åtgår för ett sådant projekt. Å andra
sidan har Sydsveriges barrskogsbiotoper länge hamnat i skymundan för de stora
naturvårdssatsningarna ---- ännu kostsammare ---- på Norrlands urskogar och de
fjällnära skogarna. Mänsklig påverkan av södra Sveriges skogar har medfört att dessa
ansetts ha lägre naturvärde. Det akuta hotet mot de sista urskogarna i norr har också
spelat roll. Från internationell synpunkt har Sydsverige låg andel skyddad skog av
representativa skogstyper. Studier av floran och faunan i de sista sydsvenska
bondeskogarna ---- skogsmarker utan tillämpning av moderna skogsbruksmetoder ----
visar också att dessa i många fall hyser höga naturvärden. De återstående bondesko-
garna är dock få och snart har storskaligt trakthyggesbruk, plantering av främmande
provinienser och tunga maskiner lagt de sista arealerna under sig. Skogsbetet är i
huvudsak ett minne blott. 

Från naturvårdssynpunkt är det således väl motiverat att göra en satsning på den
sydsvenska barrskogen. Men det är då av vikt att lägga pengarna på det ställe de gör
störst nytta. Det är mot denna bakgrund den här utredningen ska ses.

Föreliggande arbete är utfört på uppdrag av miljövårdsenheten vid länsstyrelsen i
Kronobergs län. Fältarbetet har inskränkts till de delar som ligger i Kronobergs län.

Syftet med arbetet har varit att ta fram ett beslutsunderlag för avgränsning av de delar
av Gallakvarnså-området som ska säkerställas med NVL. För att bedöma naturvär-
dena har en studie av kryptogamfloran, främst moss- och lavfloran, utförts.

Arbetet syftar också till att ge en översikt av säkerställandesituationen när det gäller
gammal barrskog i Småland och sätta in Gallakvarnså-området i ett sådant perspek-
tiv.

Arbetet startade i maj 1992 och fältarbetet avslutades i oktober samma år. 

Vid redovisningen av mossor och lavar i inventeringen används följande nomenkla-
tur:

Mossor: Hallingbäck & Söderström 1987.

Lavar : Santesson 1984 och Foucard 1990 (i de fall ändring skett).

Här ska också inflikas att namnet Gallakvarnså-området på detta skogs- och våt-
marksområde är något vilseledande då Gallakvarnsån är benämningen på berört
vattendrag nedströms Ljungänga göl genom Kråketorp och vidare mot Asa. Upp-
ströms Ljungänga göl heter ån Musterydsån. Det är dessa delar av ån som rinner
genom det här behandlade området.
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Ett stort antal personer och institutioner har på olika sätt bidragit till detta arbete.

Gunnar Claesson, Kråketorp, har bidragit med uppgifter om markanvändningen
under 1900-talet.

Personal, såväl på distriktsnivå som centralt, inom Skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs
län har bidragit med uppgifter om äldre barrskogsbestånd i länet.

Skogsstyrelsen och W-data har med stor smidighet hjälpt till att ta fram ÖSI-material
om äldre barrskogar för vidare databearbetning.

Lennart Nilsson och Thomas Johansson vid miljövårdsenheten, länsstyrelsen i
Kalmar län, och Rolf Lundqvist vid miljövårdsenheten, länsstyrelsen i Jönköpings
län, har hjälpt till att ta fram material om äldre barrskogar i respektive län.

Lantmäteriet i Växjö har visat stort tillmötesgående vid studiet av laga skifteskartor.

Ulf Arup och Stefan Ekman, Lunds universitet, har hjälpt till med bestämningen av
några Bacidia-arter och kontrollerat ett par andra bestämningar av lavar.

Jan Olof Hermansson, Ludvika, har tittat närmare på ett par knappnålslavar.

Johan Abenius, Naturvårdsverket, har tagit fram utdrag naturvårdsregistret.

Till alla dessa och andra ej nämnda som medverkat riktas ett varmt tack.
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UPPDRAGET

Syftet med inventeringen har varit att ta fram ett beslutsunderlag för avgränsning av
område som ska säkerställas enligt NVL.

För att göra en naturvärdesbedömning av området har framför allt mossor och lavar
använts då de är tillförlitligast vid bedömningen av områdets skogliga kontinuitet
och status som refug för hotklassificerade och sällsynta arter.

Inventeringen av mossor och lavar har omfattat dels en översiktlig genomgång av
de västra och centrala delarna av Gallakvarnså-området, dels en något mer detaljerad
genomgång enligt ett par olika metoder i de östra delarna i syfte att påvisa sällsynta
och hotklassificerade arter.

I uppdraget har också ingått en översiktlig genomgång av områdets markanvänd-
ningshistoria baserat på studium av arkivmaterial och intervjuer.

Vidare har en översiktlig sammanställning av känd kunskap om värdefulla barrskog-
sobjekt i Småland gjorts. I detta arbete har även ett antal andra, tidigare mindre kända,
bestånd besökts och översiktligt gåtts igenom i Kronobergs län.
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METODIK

Allmän genomgång

Under några dagar i maj och juni månader gicks hela det interimistiskt skyddade
området igenom i syfte att få en preliminär bild av skogstillstånd, skogstyper och
förekomst av olika signalarter. Vid genomgången användes ekonomiska kartor från
olika epoker, ÖSI-kartor (upprättade 1986) och skogskartor upprättade av Lantmä-
teriet i samband med värderingen av området (upprättade 1992). På så sätt besöktes
de flesta bestånd i Gallakvarnså-området och framför allt de äldre bestånden. Vid
dessa genomgångar gjordes bedömningen att några delar har särskilt höga värden
och kan betraktas som kärnor för hotade och sällsynta skogsorganismer.

Inför de mera detaljerade genomgångarna flygbildstolkades området m h a IR-bilder.

Linjetaxering av signalarter

Eftersom syftet med arbetet, enligt uppdraget, har varit att främst skapa underlag för
gränsdragningen i områdets östra del gjordes här en särskild inventering av s k
signalarter utmed kompasslinjer med 50 meters mellanrum. Signalarter är arter som
erfarenhetsmässigt indikerar höga naturvärden (Hallingbäck 1991, Andersson
1993). Där sådana arter påträffas är sannolikheten större för att sällsynta och
hotklassificerade arter kan påträffas. I vårt fall användes främst lavar och mossor
men även någon svamp och kärlväxt. 

Signalart är en art som indikerar höga naturvärden

Önskvärda egenskaper hos en signalart:

• den bör vara starkt knuten till värdefull natur så att den sällan
finns där naturvärdet är lågt

• den bör vara någorlunda vanlig och och jämnt utbredd så att
den ofta finns där naturvärdet är högt (givet att biotopen är
den rätta)

• den bör vara lätt att upptäcka

• den bör vara lätt att identifiera i fält (liten risk för förväxling
med andra arter)
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Arbetet tillgår så att inventeraren följer nordsydgående linjer m h a kompass.
Linjerna är markerade på en karta i skalan 1:10 000 med ett avstånd av 50 meter.
Fynd av signalarter antecknas hela tiden på kartan. Ett fynd är förekomster av en art
inom en radie av 10 m. Finns arten över ett större sammanhängande område delas
den upp i flera fynd. Avsikten med detta förfaringssätt är att områden med tätare
förekomst av signalarter ska utkristalliseras med god noggrannhet. Denna del av
arbetet utfördes av Leif Andersson, Ola Bengtson och Tomas Fasth. Trots att
terrängen är ganska svårorienterad och kompassen har en ganska stor lokal missvis-
ning i Gallakvarnså-områdets östra del så kunde linjerna följas genom att tre personer
deltog.

Särskild inventering av mossor och lavar i området mellan Skärgöl
och Lekaregölen

Redan vid ett tidigt stadium noterades goda förekomster av signalarter i skogspartiet
mellan de båda gölarna Skärgöl och Lekaregölen. Detta ligger också i de allra
östligaste delarna varför det var av särskilt intresse att granska dessa partier lite
noggrannare. Linjetaxeringen av signalarter visade också på en tydlig koncentration
av känsliga skogsorganismer i denna del. I oktober ägnades en dag (6/10) åt att leta
efter ytterligare arter av fr a lavar.

Lavar

Alectoria sarmentosa, garnlav

Arthonia leucopellea

Bryoria fremontii, talltagel

Hypocenomyce friesii, liten flarnlav

Hypocenomyce scalaris, flarnlav (endast fertil)

Hypogymnia bitteriana, grynig blåslav

Icmadophila ericetorum, vitmosslav

Lecidea turgidula

Lobaria pulmonaria, lunglav

Mycoblastus sanguinarius, blodlav

Nephroma laevigatum, västlig njurlav

Nephroma parile, bårdlav

Parmeliella triptophylla, korallblylav

Xylographa abietina

Mossor

Anastrophyllum hellerianum, vedtrappmossa

Antitrichia curtipendula, fällmossa

Bazzania trilobata, stor revmossa

Dicranum flagellare, flagellkvastmossa

Leucobryum glaucum, blåmossa

Nowellia curvifolia, långfliksmossa

Plagiothecium undulatum, vågig sidenmossa

Rhytidiadelphus loreus, västlig hakmossa

Svampar

Phellinus viticola, vedticka

Kärlväxter

Goodyera repens, knärot

Använda signalarter vid linjetaxeringen
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Det är naturligtvis inte möjligt att uttömmande inventera ett så stort område som
Gallakvarnså-området, eller ens området mellan gölarna på så kort tid som kunnat
tas i anspråk för detta. Området ruvar säkert på långt fler intressanta arter.

Studier av områdets markanvändningshistoria

För att få en grov uppfattning av områdets historia drygt ett och ett halvt sekel tillbaka
gjordes studier av den gamla laga skifteskartan på Lantmäteriet i Växjö. Skifteskar-
tan över Kråketorp upprättades 1842 men skiftet skedde inte förrän 1861. Eftersom
studierna koncentrerades på de östra delarna ---- som också omfattar de största
skogsarealerna i Gallakvarnså-området ---- inskränktes dessa till fastigheterna tillhö-
rande Kråketorp. Gränser mellan olika ägoslag på den gamla skifteskartan fördes in
på ekonomisk karta i skala 1:10 000 och markanvändningen och uppgifter ur
beskrivningarna till laga skifteskartan antecknades.

För att få en bild av markanvändningen under 1900-talet gjordes en intervju med
den mycket minnesgode Gunnar Claesson i Kråketorp. Många intressanta uppgifter
kom därvid fram.

Gammelskogar i Småland

För att sätta in Gallakvarnså-området i ett större sammanhang har en sammanställ-
ning av känd kunskap om äldre barrskog i smålandslänen gjorts.

Studien har bl a omfattat följande källmaterial:

• Urskogsinventeringen (SNV PM 1508 samt arkivmaterial över klass 3 objekt
m fl objekt hos respektive länsstyrelse).

• Rapporten över skyddad natur (SNV 1992) liksom utdrag ur naturvårdsregi-
stret.

• Intervjuer med SVS-personal i Kronobergs län. 

Den lista som med dessa källor framkommit över objekt, av intresse för naturvården
som gamla barrskogar, har sedan delats i två delar. Objekt utan skydd med en areal
under 50 ha har lagts åt sidan. Detta medför att objekt som Galtabäck och Västra
Mark inte redovisas då deras areal är för liten för att de ska vara relevanta jämförel-
seobjekt till Gallakvarnsåområdet. Sammanställningen är därför ej en total redovis-
ning av all känd äldre barrskog i Småland. För objekt med en skogsareal större än
50 ha har uppgifter samlats in för att möjliggöra en jämförelse med Gallakvarnså-
området. Samma uppgifter har sammanställts även över de små skyddade gammels-
kogarna.

Bearbetning av ÖSI-material

Studier och analyser av ÖSI-uppgifter från Jönköpings och Kalmar län har skett med
hjälp av kartpresenationsprogrammet MapInfo. ÖSI-materialet från Kronobergs län
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saknar koordinatsättning och kan ej behandlas i MapInfo. Under denna studie
plottades olika utsnitt av barrdominerade skogar över 90 år ut på kartor över
Jönköpings och Kalmar län. Bl a har härvid tagits fram talldominerade, grandomi-
nerade och typiska barrblandskogar med åldrar mer än 110 respektive 130 år,
lövinblandning i barrskogarna, inslag av ädellöv, ädellöv och tall i Kalmar län. Syftet
har med denna studie har varit att lokalisera trakter med större förekomster av äldre
skog. Att göra en direkt jämförelse av olika kärnområden med gammal barrskog i
de båda Smålandslänen med norra Asa socken i Kronobergs län har ej varit möjligt.

Studien har ej inriktats på kunskapsinhämtning eller fördjupad bedömning av andra
sidor av Gallakvarnså-området än de som hör skogsmarkerna till. Våtmarksområde-
na har således ej undersökts vidare.
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BESKRIVNING AV GALLAKVARNSÅ-OMRÅDET

Allmänt

Större delen av Gallakvarnså-området är beläget i Asa socken, i norra delen av Växjö
kommun. Det avgränsade området omfattar även mindre ytor i Hultsjö och Fröderyds
socknar i Sävsjö respektive Vetlanda kommuner, Jönköpings län. I Asa berörs
fastigheterna Kråketorp 2:9, 3:5, 3:8, 4:3, 4:4, 4:5, 4:6, 4:7, Penningetorp 1:5,
Plantingsboda 1:3, 1:5, Loftsryd 1:4, 1:9, 1:10, Baggansås 1:7 samt Sandvik 1:1. I
Fröderyds socken berörs fastigheterna Angseboda 1:3, 1:16 samt Holmeshult 1:1. I
Hultsjö socken berörs fastigheten Brunnstorp 1:6. Totalt omfattar det interimistiskt
skyddade området en areal av ca 330 ha varav produktiv skogsmark kan uppskattas
täcka ca 200 ha. Resterande delar är främst våtmarker.

Området präglas topografiskt av Musterydsån (Gallakvarnsån byter namn till Mus-
terydsån uppströms Ljungänga göl såväl i äldre lantmäterihandlingar som i ortsbe-
folkningens namnskick) som klyver området i en västlig mindre del och en större
östlig del. Terrängen väster om ån är förhållandevis flack och intas av stor areal
våtmarker ---- fr a tallmossar. Öster om Musterydsån är markerna mera kuperade och
fastmarkerna dominerar. I denna del ligger de tre vattenytor som ingår i området ----
Skoggölen (i Jönköpings län), Skärgöl och Lekaregölen (de sistnämnda i Kronobergs
län). De högst belägna delarna ligger i östkanten av området består av en bergkulle
Ö om Lekaregöl som når 250 m ö h. Höglänt är också en bergrygg utsträckt i
östvästlig riktning norr om Skärgöl med nivåer på 240 m ö h. Gallakvarnså-områdets
lägsta nivå finns utmed ån i söder och ligger på ca 190 m ö h. Från naturgeografisk
synpunkt tillhör området regionen 13 ---- Sydsvenska höglandets centrala och östra
delar. Denna region karakteriseras av en berggrund som till största delen består av
graniter, samt ett mera kuperat landskap ---- bergkullterräng ---- och något kortare
vegetationsperiod än region 12 i länets södra delar.

Berggrunden i området domineras av röd gnejs (enl. naturvårdsprogrammet). Vid
Bråteberg, ca en kilometer från Gallakvarnså-områdets östgräns, finns basiska
bergarter. Inne i området finns partier med något rikare berggrund vilket bl a märks
på riklig förekomst av blåsippa. Jordarna på fastmarkerna domineras av moräner
som endast i de södra delarna uppvisar blockrikedom. Berget går i dagen på en del
av höjdområdena i den östra delen men rena hällmarker täcker endast mindre ytor. 

Vegetation

Vegetationen domineras väster om Musterydsån av tallmossar av tuvull-typ och
skvattram-typ med gles tallskog där tallarna ställvis är mycket gamla och av
martall-typ. I de södra delarna finns ett större fastmarksområde med gammal
barrblandskog av blåbärsris-typ. Närmare ån finns sumpskogar av olika slag. Vat-
tendraget kantas av vidsträckta starrmader av bunkestarr och trådstarr och närmast
ån sjöfräken. Ån meandrar fram i maderna och i dess vatten växer näckrosor och
gäddnate. Vissa delar av markerna öster om Musterydsån intas av sumpskogar som
på denna sidan är tydligare barrdominerade. I andra delar ligger fastmarkerna
närmare ån och en markerad västvänd sluttning tar vid. Här finns ställvis grov,
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högvuxen granskog av frisk typ. Vissa delar är av lågört-typ med gott om blåsippa
och förekomster av vispstarr, skogsvicker och trolldruva. Längre in i de östra delarna
dominerar mer ordinär frisk barrblandskog av blåbärsris-typ. Nordsluttningen av
höjdryggen norr om Skärgöl är av Dicranum majus-typ. Torrare marker av lingon-
ris-typ finns på höjdernas krönpartier. I svackor finns gott om barrdominerade
sumpskogar och små tallmossar. Tallarna i tallmossarna öster om Musterydsån är
betydligt grövre och mer högväxta än tallarna på de glesa tallmossarna väster om ån.
Fattiga Sphagnum-kärr finns runt gölarna. Ett markant stråk av fattigkärr kantat av
gammal hänglavrik sumpskog sträcker sig från Lekaregölen mot nordöst. I söder
finns en större, blockrik, torrare och ganska gammal tallskog av lingonris-typ.

Lövinslaget i skogarna består, särskilt i öster, av ganska mycket asp. Såväl gamla
träd som "medelålders" finns. Särskilt gott om asp finns i höjderna mellan Skärgöl
och Lekaregöl och strax väster därom. Även längre västerut i sluttningarna finns
spridda aspar. Björk finns spridd i de flesta marktyper i området. Klibbalen är
inskränkt till fuktiga stråk utefter kärr och vattendrag liksom i sumpskogar. Av rönn
och sälg finns enstaka exemplar i ungefär samma områden som asp. Hassel har
noterats med några få buskar i västsluttningen. Något anmärkningsvärd är förekoms-
ten av en grov, sedan länge död, ek i västsluttningen.

Rent allmänt är skogen påfallande luckig. Stormfällen, ojämn föryngring, plock-
huggning, blädning och småhyggen, berghällar och sumpdråg bidrar härtill.

Gammelskogsområden

Flera bestånd i Gallakvarnså-området har uppnått sådan ålder och har en så lång
skoglig kontinuitet att de bör klassas som gammelskogar med särskilt höga natur-
värden. Exempel på sådana är större sammanhängande bestånd med åldrar över 120
år (enligt ÖSI) eller olikåldriga bestånd där frekvensen äldre träd är stor även om
den enligt ÖSI angivna åldern är något eller några tiotal år lägre. Dessa områden
redovisas i bilaga 3.  Samtliga dessa områden har gåtts igenom i fält och befunnits
ha tätare förekomster av signalarter än omgivande delar.

Mellan Skärgöl och Lekaregöl

Detta område täcks av barrblandskog på frisk mark samt av sumpskog av såväl tall
som gran. Ett mindre höjdområde mellan vattenytorna dominerar topografin. I
branterna finns lövinslag av fr a asp och björk. Den senare finns också glest spridd
i hela beståndet. Mindre ytor av tallskog på bergig mark ingår. Intressant och
iögonfallande ymnig epifytflora finns i detta parti. Skägg- och tagellavar är särskilt
rikligt förekommande i sumpskogarna. Detta område har undersökts med avseende
på hotklassade arter och signalarter (lavar och mossor) och har också ingått i den del
där signalarter har linjetaxerats.

Tall- och barrblandskogar strax öster om Musterydsån i söder

I de södra delarna finns ett äldre, glest bestånd av barrblandskog på huvudsakligen
torr, bitvis blockrik, mark. I detta parti ingår också sumpskogar av fr a tall samt
mindre delar friska marker i sluttningar. I de norra delarna av detta område finns
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några mycket gamla och grova tallar (sannolikt över 250 år). Beståndet har sannolikt
lång kontinuitet som skogsmark även om omfattande plockhuggningar företagits.
Spridda förekomster av garnlav (Alectoria sarmentosa) och talltagel (Bryoria fre-
montii) finns i hela beståndet. Floran av hotklassade eller intressanta arter har ej
undersökts i övrigt. Ej heller ingår området i den del som linjetaxerats på signalarter.

Större fastmarksholme i mossen väster om Musterydsån

I den södra delen av det område som ingår väster om Musterydsån ligger ett större
fastmarksparti omgivet av tallmossar, åmader och kärr. Barrblandskog av blåbärs-
ris-typ dominerar. Bland markmossorna finns ganska gott om signalarter som stor
revmossa (Bazzania trilobata), västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus) och vågig
sidenmossa (Plagiothecium undulatum). Garnlav (Alectoria sarmentosa) och tallta-
gel (Bryoria fremontii) förekommer i, för småländska förhållanden, stora mängder.
Förekomsten av hotklassade arter eller signalarter har i övrigt ej undersökts. Efter-
som detta område ligger väster om ån har någon linjetaxering av signalarter ej
företagits i området.

Nordsluttning i nära länsgränsen

Ett par områden i sluttande terräng dominerade av högstammig gran är påfallande
rika på lågor (vindfällen) i olika åldrar. 

Höjdområdet norr och nordväst om Skärgöl har en markant nordsluttning ca 200 m
S om länsgränsen. Markfloran domineras av mossor med stort inslag av grov
kvastmossa (Dicranum majus). Här finns också en hel del spridda förekomster av
vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum) och västlig hakmossa (Rhytidiadelp-
hus loreus). Lågorna är av skiftande åldrar. På de äldsta noterades vedticka (Phelli-
nus viticola) som i södra Sverige är en ganska god signalart bland svamparna. Denna
del har ej i övrigt undersökts med avseende på hotklassade arter. Däremot ingick
hela denna del i det område där signalarter linjetaxerades.

Västsluttning intill ån ca 500 m S om länsgränsen

Även detta är ett område som främst kännetecknas av rik förekomst av lågor.

Grov och högstammig granskog växer i sluttningen intill ån en halv kilometer söder
om länsgränsen. Näringsförhållandena är här något bättre än i området i övrigt då
här finns kärlväxter som vispstarr, blåsippa (rikligt), trolldruva och skogsvicker.
Stora delar av denna del bör ha varit betesmark in i sen tid då taggtrådsstängsel
fortfarande finns i kanten av området. Dessutom finns här ett flertal olika gräsmark-
sarter i fältskiktet. Området är utpräglat luckigt. I sluttningen ligger en hel del
granlågor varav några är mycket grova. De flesta lågorna är unga. Detta område torde
för närvarande främst vara av intresse för evertebratfauna knuten till granlågor. På
sikt torde den goda tillgången på granved bl a medföra att vedsvampfloran kan
utvecklas.

Mindre ytor med gammal barrskog finns också på flera platser i eller i anslutning till
sumpskogar och tallmossar.
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Stora delar av Gallakvarnså-området täcks av skog som ej är utpräglat gammal.
Åldrarna ligger över stora områden mellan 70 och 110 år. Första intrycket blir därför
lätt att Gallakvarnså-området ej hyser särskilt gammal skog. Många av dessa bestånd
är dock olikåldriga och har varierande slutenhet. Ganska få bestånd är dock enligt
ÖSI noterade som olikåldriga. Stormskador och försumpat är de vanligaste noter-
ingskoderna i de avdelningsbeskrivningar över Gallakvarnså-området som studerats.
Inga naturvårdskoder (S3 eller noteringskoder) finns angivna i de avdelningsbeskriv-
ningar som studerats (bestånd äldre än 70 år).

Kalhyggen och likåldriga yngre skogar (yngre än 50 år) omfattar påfallande små
arealer. Dessa partier redovisas på särskild karta (bilaga 4).

Skogens utveckling på sikt

Gallakvarnså-områdets skogsmarker är genomgående av god bonitet. Detta medför
att granen på sikt är det enda träd som kommer att kunna föryngra sig i bestånden.
På sikt kommer således gran att dominera allt mer. Lövträdens andel kommer att
minska. Tallen kommer att minska generellt sett. På de mindre kalhyggen som finns
kommer ett visst lövinslag att växa upp tillsammans med barrträden. Detta lövinslag
är värdefullt från naturvårdssynpunkt. I övrigt kommer löv endast att finnas i större
omfattning i sumpskogar och då främst björk och mindre mängder klibbal. Asp, sälg
och rönn kommer nästan att försvinna. Tall kommer att finnas kvar främst på bergiga
avsnitt och i tallmossarna.

Fauna

Skogshönsen tjäder och järpe har goda populationer i området. Områdets storlek gör
att dessa arter här har ett stabilt reproduktionsområde. Nattskärra och sparvuggla
noterades under våtmarksinventeringen. I våtmarkerna häckar trana. I övrigt är
fågelfaunan typisk för sydsvensk barrskog.

Evertebratfaunan är ej dokumenterad. Enligt Gunnar Claesson var Musterydsån förr
ett bra kräftvatten.

Naturvårdshistoria

Gallakvarnså-området blev en fläck på naturvårdskartan först i och med en översikt-
lig inventering av myrmarker utförd av Ingvar Christoffersson, Ljungby  i slutet av
1960-talet. Våtmarkerna besöktes därvid och uppgifter framkom i förbigående från
skogsvårdsmyndigheterna om att större sammanhängande äldre skogsområden
fanns i anslutning till våtmarkerna. Själva skogen studerades första gången 1985
under arbetena med naturvårdsprogrammet. Även detta arbete utfördes av Ingvar
Christoffersson. Våtmarksinventeringen i Kronobergs län utfördes också i mitten av
1980-talet. Fältarbetet av Gallakvarnså-området gjordes 1986. Våtmarkerna utmed
Musterydsån bedömdes därvid ha högsta naturvärde. Orördheten, variationen av
olika våtmarkstyper tillsammans med förekomsten av gammal orörd skog var
utslagsgivande vid denna bedömning. Vid översynen av riksobjekten i slutet av
1980-talet föreslogs Gallakvarnså-området som riksobjekt. Vid beslut av naturvårds-
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verket 1988 fastställdes detta som riksobjekt (nr G 22). I naturvårdsprogrammet för
Kronobergs län (1989) bedöms skogs- och våtmarkerna kring Musterydsån ha högsta
naturvärde. I samband med att råd och anvisningar om skogsavverkningar med stöd
av skogsvårdslagen meddelats markägare i området av skogsvårdsstyrelsen inbjöd
länsstyrelsen några av dessa till ett möte på länsstyrelsen våren 1988. Knappt ett år
senare beslöts att utredningsarbetena för bildandet av ett reservat skulle starta. Beslut
om ett interimistiskt reservat under en period om 3 år enligt 11 § NVL fattades av
länsstyrelsen den 19/6 1990. Efter överklagande från markägare beslutade regering-
en våren 1991 om förkortad giltighet av reservatet t o m 31/12 1992 och om ändring
av vissa föreskrifter. Länsstyrelsen beslutade den 8/12 1992 om förlängning av det
interimistiska reservatet t o m den 30/6 1993.
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MARKANVÄNDNINGSHISTORIA

Sydsvenska barrskogar

Sydsvensk skogsmark har med mycket få undantag påverkats av mänskliga aktivi-
teter under tusentals år. Denna påverkan var dock länge av en helt annan art än den
vi ser i dag. Det moderna skogsbruket med trakthyggesbruk, främmande trädslag
och provinienser, mekanisering, skogsbruksplaner, biocider och konstgödsel har
under de senaste 100 åren gjort att skogsmarkerna fått ett mycket mera enhetligt
utseende och har reducerat antalet livsmiljöer i skogen till en bråkdel av en urskogs
eller en gammal bondeskogs. De skogsmarker som inte fått vederfaras denna
behandling är i södra Sverige idag mycket få. Ett litet antal bondeskogar kan dock
fortfarande visa upp spår av den äldre markanvändningen.

Skogsmarkerna (de s k utmarkerna) användes i äldre tid på ett mera varierat sätt än
idag. På skogen hämtades virke av olika slag, vedbrand, bär och vilt. Här gick kossor,
oxar och andra djur och betade under en stor del av vegetationsperioden. Här
hämtades mossa till tätning av hus. Här brändes tjära och kol. Svedjeeldar tändes på
lämpliga marker för att utöka den odlade jorden. Utmed vattendrag förekom slåtter.
Torv togs i mossmarkerna. Under långa perioder var befolkningen ej större än att
många skogspartier trots detta påverkades i mycket ringa grad. Uttaget i skogarna
för virke var säkert ej så kraftigt. Utomordentligt gamla och grova träd fanns här och
var i skogarna. Plankor och bjälkar i mycket gamla kyrkor och slott kan ge en
uppfattning om vilka grova träd som stod att finna i medeltidens skogar. Träd av
sådana dimensioner står knappt att uppbringa idag ens i naturreservat eller national-
parker. Under 1800-talet hade däremot befolkningen stigit i sådan omfattning att
trycket på markerna berörde nästan alla delar. Storskogarna hade successivt försvun-
nit. Under 1700-talet anlades också en rad järnbruk som behövde kol i större
mängder. Försörjningsområdena sträckte sig dock sällan över en mil från bruken
(Nordström muntligen). I närheten av järnbruken kan således exploateringstrycket
varit hårt under fr a 1800-talet med stora kontinuitetsbrott som följd. Under 1900-
talet utvecklades sedan det moderna skogsbruket.

Gallakvarnså-området

Ett studium av den gamla Laga Skifteskartan över Kråketorp från 1842 visar på en
helt annan markanvändning än idag, 150 år senare (se bilaga 2). Ett torp var beläget
strax väster om Skärgöl. Här fanns stugplan och ladugårdsbacke. Ett stort område
väster om Skärgöl benämns i handlingarna till kartan för "Skärgölsbråten" vilket
tyder på att här svedjats i äldre tider. Här är markerna också lite bättre vilket bör ha
gjort att svedjandet gav god avkastning. Utmed Musterydsån slogs maderna ("norra,
mellersta och södra Slåttern") liksom runt torpet och vid Lekaregölen och på ett par
andra ställen. Dryga dussinet lador fanns på olika håll i markerna. Särskilda mindre
hägnader fanns utmed ån ---- kanske för kalvar ("norra, mellersta och södra Hägnen").
Större delen av Kråketorpsdelen av Gallakvarnså-området benämns för 150 år sedan
för "Oxhagen" och "Kohagen". Ett par områden på något magrare mark kallas för
"Marken" respektive "Knektafällan". Kanske signaler om att virket här var viktigare
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än fodertillgången. I det område som kallas Knektafällan står ett par riktigt gamla
tallar som är åtskilliga år äldre än Laga Skifteskartan.

Laga skiftet genomfördes ej förrän 1861 på Kråketorp. Detta medförde säkert en
annan markanvändning på flera håll. De magraste slåttermarkerna torde ha övergi-
vits. Extra mycket virke åtgick för nya byggnader och hägnader. Torpet väster om
Skärgöl övergavs snart och Skärgölbråtens öppnare delar bör ha vuxit igen med
lövrika successioner. Ett nytt torp (Skogslund) anlades utmed Asa-Ramkvilla-vägen.
Inte heller detta torp finns idag kvar. Det var bebott in på 1900-talet men revs runt
1920 strax efter att torpets sista invånare flyttat.

Slåttern utmed Musterydsån lär ha upphört strax efter sekelskiftet. Nötkreaturens
bete på skogen fortgick fram på 1930-talet. I de södra delarna fortgick betet
ytterligare något årtionde. Rester efter trägärdesgårdar finns utmed många av grän-
serna i skogen, liksom utmed Asa-Ramkvilla-vägen. Utmed ån finns på något ställe
tvåtrådars taggtrådsstängsel i skick som vittnar om att dessa delar betades till för
några årtionden sen. Enligt Gunnar Claesson, som lämnat de flesta av dessa uppgif-
ter, finns rester av en kolbotten efter en mila på skiftet 3:5.

Några riktigt stora skogliga uttag har ej skett under detta sekel. Ett antal hyggen har
resulterat i de yngre bestånd vi ser på en del ställen i området (se bilaga 4). Kalhyggen
yngre än 10 år är mycket få i det avgränsade området. I den östra delen finns två inne
i området och ett par i kanterna.

Plockhuggning och omhändertagande av vindfällen har skett, dock allt mindre under
senare år. Stormen 1969 gick hårt åt skogen ---- 1300 m3 lär ha blåst ner på byns
marker.

Gallring har under de senaste åren skett i delarna närmast Asa-Ramkvilla-vägen.

Ett uttag som förklarar utseendet och flera biologiska företeelser i skogen är de stora
avverkningarna av löv, bl a asp, som skedde under andra världskriget för den s k
Bränslekommissionen. I de delar som under 1800-talet kallades Skärgölsbråten
fanns under första halvan av 1900-talet stora mängder grov asp som höggs under
andra världskriget enligt Gunnar Claesson. 

Skogsmarkerna öster om Musterydsån uppvisar många drag av traditionell bondes-
kog. Stora delar av området har ej påverkats av trakthyggesbruk. Ej heller ligger
området i trakter med gott om gamla järnbruk varför man kan anta att äldre tiders
skogliga kontinuitetsbrott var begränsade i tid och rum. De järnbruk som anlades
under 1700-talet i dessa delar av Småland (Braås-Böksholm och Klafreström) ligger
båda två mil eller mera från Kråketorps skogar. Tillgången på timmerskog och ved
var enligt rapporter till järnvägskommittén 1858 god i Asa socken (Nordström m fl
1989).
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NÅGOT OM MOSS- OCH LAVFLORAN I OMRÅDET

Allmänt om lav- och mossfloran

Lav- och mossfloran är typisk för sydsvensk barrskog. Såväl arter med västlig
utbredning som arter med utbredningstyngdpunkten i de östliga delarna av vårt land
finns i moss- och lavfloran.

Av särskilt intresse för denna studie har varit att studera kryptogamfloran på substrat
som är ovanliga i rationellt skötta skogar och skogar med kontinuitetsbrott. Exempel
på sådana substrat är lågor, torrträd och gamla träd.

Nedan följer en beskrivning av viktiga substrat inom den särskilt undersökta delen
mellan Skärgöl och Lekaregölen

Gamla  barrträd

Gran

Äldre granar finns spridda i stora delar av området. Särskilt gott om äldre gran finns
i de kärnområden som utpekas i bilaga 3. Gammelgranslaven (Lecanactis abietina)
är vanlig i större delen av skogen. Den betydligt snllsyntare laven Arthonia leuco-
pellea finns rikligt endast i sumpskogspartierna mellan Skärgöl och Lekaregölen.
Annars finns den spridd på många platser. Såväl garnlav (Alectoria sarmentosa) som
talltagel (Bryoria fremontii) har noterats här och var i skogen. Linjetaxeringen visade
att dessa arter hade en spridning i skogen som numera är mycket ovanlig i sydsvenska
barrskogar. Även den nordliga Bryoria furcellata noterades på en gran i sumpskogen
mellan Skärgöl och Lekaregöl. På de äldsta granarna noterades på några ställen gul
mjöllav (Chrysohtrix candelaris)

Vanliga arter på grangrenar är:

 Hypogymnia physodes Platismatia glauca

 Pseudevernia furfuracea Hypogymnia tubulosa

 Cetraria chlorophylla Bryoria capillaris

 Bryoria fuscescens Usnea subfloridana

Tall

Tallen är ett träd vars biologiska livslängd är betydligt större än granens. I Gallak-
varnså-området finns inte lika fina gammeltallsbestånd som dito granbestånd. I de
södra delarna öster om ån finns några större bestånd med tallar runt 140 år. I dessa
delar står också ett par riktiga gamlingar. Väster om ån finns på fastmarksholmarna
en hel del tall som torde nå upp till 140 år. En del av martallarna på tallmossarna kan
vara betydligt äldre. Äldre tall finns i övrigt i den östra delen på några bergknallar
längst i öster liksom i mindre tallmossar.
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Den levande tallens lavflora är normalt något artfattigare än granens. I de finaste
delarna lyser garnlaven här och var på tallens bark. Talltagel har ungefär samma
frekvens. Vanliga arter på tall är:

 Bryoria fuscescens Platismatia glauca

 Hypogymnia physodes Parmeliopsis aleurites

 Parmeliopsis ambigua Pseudevernia furfuracea  

Lövträd

Trots att Gallakvarnså-området är ett utpräglat barrskogsområde finns en mycket
intressant epifytflora på de lövträd som finns i skogen. Särskilt asparna har en artrik
påväxt. Att det är på detta sättet beror sannolikt på att här under lång tid funnits
mycket löv i skogen. Svedjeeldar, bete, slåtter och olika stadier av igenväxning
pågående under århundraden i olika delar av markerna väster om Lekaregöl och
Skärgöl är en sannolik förklaring till nutidens epifytflora. Särskilt mycket löv har
det säkert varit de sista hundra åren då slåttern, betet och svedjebruket upphört. Stora
delar av detta lövbestånd skattades under andra världskriget.

Aspen är den lövträdsart som har den intressantaste epifytfloran i området. Träd som
står skuggigt, nära granar, i regnvattendroppet från dessa, har oftast en trivialare
flora. Trädet finns spritt i stora delar men rikligast finns den på sluttande mark mellan
gölarna och väster därom.

På asp finns vackra bladlavssamhällen med arter som:

 Lobaria pulmonaria Peltigera praetextata

 Nephroma laevigatum Nephroma parile

Bland vanliga skorplavar märks:

 Phlyctis argena Lecidea efflorescens

 Micarea prasina Bacidia arceutina

 Bacidia beckhausii Lecanora spp.

Typiska mossor på asparna är:

 Pylaisia polyantha Ptilidium pulcherrimum

 Frullania dilatata Frullania fragilifolia

 Radula complanata
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Rönnen har en slät bark med en påväxt som skiljer sig kraftigt från t ex aspens.

Bland lavar som är typiska för rönn märks:

 Pertusaria leioplaca Phlyctis argena

 Buellia griseovirens Lecidea efflorescens

 Micarea prasina Lecidea helvola

 Pertusaria amara

Sälgen har en medelrik bark som med åldern får en viss skrovlighet. Många gånger
påträffas intressanta arter på gamla sälgar. På sälg har noterats:

 Lopadium disciforme Lobaria pulmonaria

 Bacidia circumspecta Lecidea efflorescens

 Dimerella pineti

Bland mossorna på sälg noterades en riklig förekomst av Lophozia longidens vid
stambasen på ett äldre träd.

Björken har en näringsfattig bark. Epifytfloran ---- i huvudsak inskränkt till lavar ----
liknar barrträdens. I sumpskogarna finns på några ställen rika hänglavsförekomster
på björk. Blodlaven förekommer ofta rikligast just på björk.

Klibbalarna är fåtaliga i det särskilt undersökta området och har ej studerats närmare.

Ved

I stora delar av Gallakvarnså-området är frekvensen av lågor och torrträd ganska låg.
I gammelskogspartierna finns rikligare av detta substrat.

Torrt liggande barrträdslågor hyser ofta en artrik lavflora där så småningom Clado-
nia-arter tar överhanden. På höjdlägena runt gölarna noterades på lågor arter som:

 Parmeliopsis ambigua Parmeliopsis aleurites

 Parmeliopsis hyperopta Cetraria pinastri 

 Placynthiella icmaela  Trapeliopsis aeruginosa

 Micarea denigrata Micarea misella

 Cetraria chlorophylla Xylographa abietina

 Ochrolechia microstictoides
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Fr a i sumpskogspartier och tallmossar finns äldre torrträd av tall och gran. På dessa
finns en artrik flora av småväxta lavar. Bland de som noterats märks:

 Chaenotheca chrysocephala Chaenothecopsis consociata

 Chaenotheca brunneola Chaenotheca xyloxena (björk)

 Micarea melaena Calicium glaucellum

 Hypocenomyce scalaris Hypocenomyce friesii

 Calicium salicinum

Områdets epifytflora förefaller vid de studier som gjorts ej vara så hårt påverkade
av luftföroreningar som ofta är fallet i södra delarna av länet samt i Blekinge och
Skånelänen. Många av lövträden (fr a asparna) har en hyggligt frisk lavflora med
bladlavar som lunglav, Nephroma-arter m m. De aspar som påverkas av droppet från
granar kan dock uppvisa en del nekrotiska lavar. Det faktum att skinnlav (Leptogium
saturninum) ej noterades vid vår genomgång kan tyda på en tillbakagång av känsliga
arter. Arten noterades 1985 vid en genomgång av Ingvar Christoffersson och Allan
Nicklasson.

Bortsett från notering av signalarter har studium av lavar och mossor på sten, berg
och på marken ej skett.
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LINJETAXERING AV SIGNALARTER

Den genomförda linjetaxeringen av signalarter i Gallakvarnså-områdets östra del
visade upp mönster som bara till viss del kunde skönjas vid den allmänna genom-
gången. Så visade sig flera arter vara mera utbredda än vad första intrycket gav vid
handen. Att gammelgranslaven (Lecanactis abietina) förekommer allmänt i nästan
hela skogen, utom i de yngsta bestånden, är lätt att upptäcka. P g a artens vanlighet
tvingades vi avföra den från listan vid linjetaxeringen. Att den på gammelgranar
växande och betydligt ovanligare laven Arthonia leucopellea finns på ganska många
håll i skogen visade sig vid sammanställningen av resultatet.

Att området mellan Skärgöl och Lekaregöl är en värdekärna med hög täthet av
hotklassade arter och signalarter visade sig med stor tydlighet vid sammanställningen
av linjetaxeringen.

Arter som vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum), västlig hakmossa (Rhyti-
diadelphus loreus), långfliksmossa (Nowellia curvifolia), talltagel (Bryoria fremon-
tii) och i synnerhet blodlav (Mycoblastus sanguinarius) visade sig förekomma spritt
i hela det inventerade området.

Några arter som flarnlav (Hypocenomyce scalaris, endast noterad då den är fertil)
och liten flarnlav (Hypocenomyce friesii) är framför allt koncentrerade till ljusa,
oftast talldominerade bestånd. Xylographa abietina växer fr a på torrt liggande och
exponerade barrlågor och återfinns ofta i samma bestånd som ovanstående.

Arter som vitmosslav (Icmadophila ericetorum), vedticka (Phellinus viticola) och
vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) pekar på rikare förekomster av gamla
grova lågor. I förhållande till andra signalarter (främst epifyter) så har mossor knutna
till lågor noterats i mera begränsad omfattning.

Ett antal lövepifyter som västlig njurlav (Nephroma laevigatum), bårdlav (Nephro-
ma parile) och lunglav visade sig förekomma ganska spritt i skogen mellan Lekare-
gölen och Skärgöl liksom i sluttningarna väster därom.

Av de noterade kärlväxterna visade sig knäroten förekomma rikligast i de södra
delarna.

Förekomsten av de olika signalarterna redovisas i bilaga 7. En sammanfattning av
alla noterade fynd finns i bilaga 6.

Resultatet av linjetaxeringen har varit ett viktigt underlag vid det slutliga gränsdrag-
ningsarbetet.
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INTRESSANTA OCH HOTKLASSIFICERADE LAVAR
OCH MOSSOR FUNNA I  GALLAKVARNSÅ-OMRÅ-
DET 

Hotklassificerade arter

Absconditella delutula (hotkategori 3)

En sällsynt lav som växer på lågor med exponerad ved men i ganska fuktigt läge.
Noterad på barrlåga i området mellan Lekaregöl och Skärgöl. Arten är tidigare i
Sverige endast känd från Tjusthult i Jönköpings län (Vetlanda kommun) samt i
Tivedens nationalpark.

Chaenotheca gracillima, brunpudrad nållav (hotkategori 4)

Noterad på torrträd i sumpskogen mellan Lekaregöl och Skärgöl. En utpräglad
barrskogslav som växer vid basen av torrakor och högstubbar av barrträd. Den har
sin huvudutbredning i Svealand och Norrland men är funnen i alla tre smålandslänen.
Den är dock mycket sällsynt i södra Sverige och är här inskränkt till orörda skogar
och reservat.

Nephroma laevigatum, västlig njurlav (hotkategori 4)

Förekommer på flera platser på äldre aspar i sluttningarna. Arten har en västlig
huvudutbredning i landet. Knuten till värdefulla lövbestånd. I de västra delarna av
landet förekommer den numera främst på ädellövträd då försurningen medfört att
den ej förmått leva kvar på asp.

Anastrophyllum hellerianum, vedtrappmossa (hotkategori 4)

Noterad på ett ställe på gammal låga norr om Skärgöl. Arten växer på äldre
barrträdslågor i skogar med lång kontinuerlig tillgång på lågor.

Signalarter och andra intressanta arter

Lavar

Alectoria sarmentosa, garnlav

Denna barrskogslav är i södra Sverige en mycket bra signalart för värdefull barrskog.
I Norrland är arten vanligare och endast stora förekomster bör där användas som
indikation på värdefull barrskog. Arten är storvuxen och lättidentifierad. Den växer
på många platser i Gallakvarnså-området. Särskilt vanlig är den i sumpskogarna
mellan Lekaregölen och Skärgöl.
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Arthonia leucopellea

Denna art, vars bål kontrasterar i blekt gulvitt till ljust grårosa mot gammelgransla-
vens gråblå färg, en mycket bra indikator på äldre granskog, oftast i lite fuktig miljö.
Noterad på flera platser, rikligt mellan gölarna.

Bacidia absistens

Noterad ganska rikligt på en asp mellan Skärgöl och Lekaregölen. Arten är numera
ytterst sällsynt noterad enligt Stefan Ekman, Lund. Jag har själv endast gjort ett fåtal
fynd och då i skogsbestånd av mycket högt naturvärde.

Bacidia subincompta

En något vanligare art av samma släkte. Den växer, åtminstone i södra Sverige,
framför allt i värdefulla lövbestånd. Den har noterats på flera träd i det särskilt
inventerade område mellan gölarna.

Biatorella (Tromera) difformis

En art som växer på gammal kåda och som inte innehåller algkomponent, d v s den
är ej licheniserad. Den påträffas företrädesvis på gamla skadade barrträd i äldre
bestånd. Arten är ganska ovanlig.

Bryoria fremontii, talltagel

I södra Sverige är detta en användbar och bra signalart för värdefulla barrbestånd. I
Norrland är arten däremot en karaktärsart för tallskogar. Den förekommer i stora
delar av Gallakvarnså-området och ställvis påfallande frekvent.

Bryoria furcellata

Denna tagellav förekommer främst i norra Sverige. I södra Sverige påträffas den
nästan bara i äldre barrbestånd. Den noterades på grankvist i sumpskogen NÖ om
Lekaregölen.

Calicium salicinum

Denna knappnålslav växer främst på torrträd men också på barken av ädla lövträd.
Den är förhållandevis vanlig och tillhör ej de starkaste signalarterna.

Chaenotheca xyloxena

I sydligaste Sverige är detta en intressant art på mjuk ved på gamla torrträd. Noterad
på en död björkstubbe i sumpskogen NÖ om Lekaregölen.
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Dimerella pineti

Denna lav växer i fuktig miljö och påträffades på asp och sälg i området mellan
gölarna. Arten indikerar främst en miljö (fuktig-skuggig) i vilken ovanliga arter
brukar finnas.

Hypocenomyce friesii, liten flarnlav

Noterad på tallar och torrträd. I Sydsverige en gammelskogsindikator fr a i tallbe-
stånd. Kan ses även på gammal ekved och gamla björkar.

Hypogymnia bitteriana, grynig blåslav

Denna blåslav brukar gärna växa på äldre tallar och på klibbal. Den är förhållandevis
svag som signalart men påträffas företrädesvis i äldre bestånd.

Icmadophila ericetorum, vitmosslav

Vitmosslaven är vanlig i Norrland. Där växer den ofta i massor på marken (stigar,
torv, lågor m m), särskilt i fjällområdena. Längre söderut kan den ses på torv, gärna
i skärningarna efter gamla torvtäkter. Då arten påträffas på gamla barrlågor inne i
skogsmark i södra Sverige brukar det röra sig om värdefulla skogsbestånd. Den
noterades på en låga i norra delen av det linjetaxerade området.

Lecanactis abietina, gammelgranslav

Gammelgranslaven är i stora delar av Sverige en bra indikator på äldre granskog
med god skoglig kontinuitet. I de småländska bondeskogarna och i sydvästra Sverige
är den fortfarande ganska vanlig. I Gallakvarnså-området växer den i stora delar på
snart sagt varje gran. Även noterad med apothecier.

Lecidea turgidula

Detta är en ganska oansenlig skorplav som växer på barrved (torrträd och stubbar)
och bark av äldre barrträd. Arten kan vara lite svår att upptäcka ---- lättast hittar man
den på torrträd. Genom sitt substratval en i Sydsverige numera något ovanligare art.

Lobaria pulmonaria, lunglav

Lunglaven förekommer spritt över ett påfallande stort område i Gallakvarnså-områ-
dets östra delar. Särskilt rikligt finns den på asp. Mindre förekomster finns på sälg
och rönn. Lunglaven är en mycket bra indikatorart på värdefulla lövbestånd.

Lopadium disciforme

Arten är en sydsvensk specialitet i äldre lövskog och skogar med stort inslag av äldre
lövträd. Noterad på sälg SV om Skärgöl.

22



Mycoblastus sanguinarius, blodlav

Blodlaven är en iögonfallande skorplav som ingalunda är sällsynt i södra Sverige.
Den blir dock märkbart vanligare i orörda, gärna lite sumpiga, skogsmarker. Den
förekommer rikligt på flera platser i Gallakvarnså-området.

Nephroma parile, bårdlav

Noterad på asp på flera platser i skogen. Visar på förekomst av värdefulla lövbestånd.

Parmeliella triptophylla, korallblylav

Detta är en signalart av mycket hög kvalitet. Den noterades på aspar mellan gölarna.

Thelotrema lepadinum, havstulpanlav

Noterad sparsamt på rönn. En mycket god indikator på värdefulla skogsbestånd.

Trapeliopsis glaucolepidia

En tämligen ovanlig lav som växer på lågor.

Xylographa abietina

Indikator på kontinuerlig förekomst av torrt liggande lågor i skogsmiljö. Noterad på
flera platser mellan gölarna liksom på några andra ställen.

Xylographa trunciseda

I Sverige har fyra arter av släktet Xylographa noterats. I Sydsverige visar troligen
alla arter på hygglig kontinuitet av barrved i ljust, torrt läge. Denna art är ny för
Småland.

Mossor

Antitrichia curtipendula, fällmossa

Den ganska grovvuxna fällmossan påträffas fr a på ädla lövträd och asp. Rika
förekomster indikerar lång kontinuitet av dessa trädslag. Endast en mindre förekomst
noterades i området.

Bazzania trilobata, stor revmossa

Detta är en storvuxen och vacker levermossa som är vanligast i västra Götaland. I
andra delar av landet indikerar den en lång tids hög och jämn fuktighet. Flera fynd
i Gallakvarnså-området på ömse sidor om ån.
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Dicranum flagellare, flagellkvastmossa

Denna art något vanligare i östra Sverige. Den indikerar rik förekomst på barrved i
olika nedbrytningsstadier. Ett fynd i de norra delarna.

Leucobryum glaucum, blåmossa (falsk vitmossa)

Detta är ytterligare en art som är vanligare i sydvästra Sverige än i övriga delar av
landet. Arten bildar typiska kuddar och större kuddar anses indikera lång skoglig
kontinuitet. Ett fynd gjordes i de norra delarna av området.

Nowellia curvifolia, långfliksmossa

Detta är en i västra Sverige tämligen vanlig mossa på äldre lågor av olika slag.
Indikerar rik och jämn tillgång på lågor i olika nedbrytningsstadier. Många noter-
ingar under linjetaxeringen.

Plagiothecium undulatum, vågig sidenmossa

Arten är vanlig i sydvästra Sverige och kan där anses vara en mycket svag signalart.
I inlandet och fr a i östra delen av landet har arten högre indikationsvärde. Arten
förekommer tämligen frekvent i Gallakvarnså-området.

Rhytidiadelphus loreus, västlig hakmossa

Arten har ungefär samma utbredning och miljökrav som den vågiga sidenmossan.
Dock växer den också gärna i blockrika branter. En bra signalart utanför de
västligaste delarna av Sverige. Många förekomster i området.
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Skyddade äldre barrskogar i Småland

Namn Areal skogsmark Län Dom. fältskikt Skogstyp Löv  Dokumentation

Storasjöområdet 747,0 7 Torr ris-typ Annat  0 Ö, Veg

Bottnaryd 6,0 6 Torr ris-typ Urskog 1 Veg, Kä, La, Mo, Sv

Moens naturskog 19,0 6 Frisk ris-typ Urskog 1 Mo, La, Sv, Kä, Veg, En

Uvaberget och Ramlaklint 23,0 6 Frisk ris-typ  Ravin  1 -

Hästhultsskogen 25,5 6 Frisk ris-typ Urskog 0 Veg, Kä, (Mo), (La)

Toftåsa myr 18,0 7 Torr ris-typ Myrkant 0 -

Norra Kvill 26,0 8 Frisk ris-typ Urskog 0 Mo, La, Co, Veg

Ålhults urskog 32,0 8 Frisk ris-typ Bondeskog 1  Mo, La, Co, Kä, Veg

Årshultsmyren 15,5 7 Torr ris-typ Myrkant 0 -

Rocknen-området 29,0 7 Torr ris-typ Myrkant 0 -

Gölsjömyren 2,0 7 Frisk ris-typ Myrkant 0 -

Korrö 4,5 7 Lågört-typ Bondeskog 2 -

Våraskruv 18,0 7 Frisk ris-typ Bondeskog 1 Ö

Talldungen 5,0 8 Torr ris-typ Annat 0 -

Holavedens urskog 1,0 6 Frisk ris-typ  Urskog 0 Ö

Helvetets håla 6,0 6 Frisk ris-typ Ravin 1 Veg, Kä

Dumme mosse 25,0 6 Torr ris-typ Myrkant 1  Veg, Kä

Skurugata 42,0 6 Frisk ris-typ Ravin 1 Veg, Kä, (Mo)

Domänreservat med äldre barrskog i Kronobergs län

Siggaboda 5,2 7 Frisk ris-typ Annat 3 -

Tängsjö fly 20,0 7 Frisk ris-typ Myrkant 0 Veg

Ekön 46,5 7 Torr ris-typ Myrkant 0 -

Vitthult 17,0 7 Frisk ris-typ Urskog 0 -

Förklaring - skogstyper: Urskog avser mycket gamla skogar och med få tecken på betespåverkan och plock-
huggning. Annat avser objekt som inte passar in i dessa kategorier; skog uppkommen efter brand, skogar utan
betespåverkan m m men med tydliga tecken på skogsbruk inte allt för långt tillbaka, tallbestånd på grusåsar i
odlingslandskap etc.

Förklaring - löv: Avser betydelsen av förekommande löv. 0 = löv saknas eller mycket litet inslag, 1 = visst inslag,
2 = av stor betydelse, 3 = av mycket stor betydelse ---- präglar objektet.

Förklaring - dokumentation: Avser utförd dokumentation i objektet; - = dokumentation saknas, Ö = översiktlig
dok., Veg = vegetationstyper beskrivna, Kä = kärlväxtfloran dok., Mo = mossfloran dok., La = lavfloran dok., Sv
= svampfloran dok., En = entomologisk dok., Co = skalbaggsfaunan dokumenterad. Parentes avser viss doku-
mentation.
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nell synpunkt särartade landskap ---- Öland ---- och har en av Götalands längsta
kustlinjer. 

En grundförutsättning för ett effektivt säkerställandearbete är tillräckliga personal-
resurser. En annan självklar förutsättning är att resurser för bekostande av inköp och
intrångsersättningar avdelas för olika objekt.

Skyddade barrskogar i Småland utgörs idag (1992) av ett antal mindre objekt. Endast
Storasjö-området i Kronobergs län har en areal som når över 100 ha. Detta ca 900
ha stora område består av magra blockrika skogsmarker omväxlande med myr. Ett
kärnområde om ca 300 ha är äldre skog. I Kalmar läns fastlandsdel finns endast ett
litet antal äldre barrskogar skyddade. I Kronobergs och Jönköpings län är antalet
betydligt fler. Urvalet av objekt är dock ej representativt för de båda länens skogs-
marker. Objekt där skogsmarkerna består av myrholmar och myrkanter är överre-
presenterade. Bondeskogar på frisk mark är underrepresenterade. Att objekt med
rasbranter och klippkanjons är väl företrädda i Jönköpings län är p g a detta läns
topografiska förhållanden naturligt. Sådana lokaler är också ofta rika från botanisk
synpunkt.

I diagrammet avser "andra typer" objekt som ej passar in i de övriga kategorierna.
Exempelvis skog uppkommen efter brand, skogar utan betespåverkan men med
tydliga tecken på kraftiga kontinuitetsbrott, tallbestånd på grusåsar i odlingsland-
skap,  etc. Storasjöområdet tillhör denna kategori (tydliga spår av omfattande äldre
skogsbruk) därav den stora arealen i denna kategori.
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Urval av objekt

Urskogsinventeringen (SNV PM 1508) är idag ett föråldrat underlag för att välja ut
gammelskog för säkerställande i smålandslänen. Kriterierna för urval ger i sig en
skevhet i materialet. Lika viktigt är att många objekt helt enkelt inte var kända vid
sammanställningen av objekt. Gallakvarnså-området var t ex inte känt vid denna tid.
Inventeringen saknade resurser att göra en heltäckande och systematisk genomgång
av barrskogarna.

Kronobergs län syns inför urskogsinventeringen ha gjort en betydligt mera omfat-
tande genomgång av gammelskog (Ardö 1980) än de båda andra länen. Ett betydligt
större antal objekt redovisas också i urskogsinventeringens rapport (SNV PM 1508)
från Kronobergs län.

Även de äldre kommunvisa inventeringarna från 1970-talet är i sammanhanget
överspelade.

Behovet att förnya kunskapsunderlaget när det gäller gammelskog i Götaland är
stort. Värdefulla objekt är i dessa delar av landet små och är spridda i landskapet
vilket medför att ett ganska finkänsligt inventeringsinstrument måste användas.

Viktiga kända objekt i Småland redovisas i bilaga 8 (text) och bilaga 9 (karta).

ÖSI-studien

Viss vägledning om var satsningar på inventering och säkerställande ska göras kan
bl a fås ur ÖSI-materialet. Den studie som gjordes m h a ÖSI-data över äldre
barrskogar i Kalmars och Jönköpings län visar på en del intressanta tendenser. Tyvärr
har det inte varit möjligt att genomföra denna studie med material från Kronobergs
län då ÖSI-materialet från detta län ej är koordinatsatt. Det är således ej möjligt att
sätta in Gallakvarnså-området i ett sådant sammanhang.

I Jönköpings län framträder höglandsområdena som förtätningar av äldre barrbe-
stånd (se bilaga 10 a). Västra Jönköpings kommun och de norra delarna av Gislaveds,
Gnosjö och Vaggeryds kommuner hyser tydliga koncentrationer av äldre skog.
Möjligen kan norra Gnosjö ses som en särskild trakt med gott om äldre skog. Även
ett område i öster med centrum i Nässjö kommun visar på tätare förekomster av äldre
barrskog. Här är grandominansen i de äldre bestånden mera framträdande (se bilaga
11 a) medan både tall och gran förekommer i väster (se bilaga 12 a och 13 a). Att
dessa båda områden framträder  beror  säkert på att det kärvare klimatet i dessa
trakter medför längre omloppsperioder. Detta är från naturvårdssynpunkt i sig
värdefullt då svårspridda arter på detta sätt har bättre chans att leva kvar i kultursko-
garna. Marieholms gammelskog i norra Gnosjö kommun kan i någon mån sägas vara
representativt för friska skogsmarker i det västra höglandet. Bottnaryds urskog ligger
i norra delen av samma område. Det är dock angeläget att ytterligare några objekt
tas fram och säkerställs i detta område. På höglandet runt Nässjö finns idag inget
representativt skogsområde säkerställt. I en särskild studie av bondeskogar i Nässjö
kommun som gjordes m h a ÖSI-data 1991 (Andersson m fl 1993) vaskades flera
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intressanta bestånd och fastigheter fram. Ett av de intressantaste objekten i detta
sammanhang är Älmhult i Malmbäcks socken.

I övrigt finns mindre koncentrationer av äldre barr i norra Eksjö kommun och en hel
del äldre grandominerade skogar spridda i Sävsjö kommun. Frånvaron av prickar i
östra delen av Vetlanda kommun kan bero på luckor i ÖSI-materialet.

För Kalmar län är bilden annorlunda. Inga stora områden med äldre skogar framträ-
der (se bilaga 10 b). Däremot framträder några mindre områden med förtätningar av
äldre skog. I de västra delarna av Vimmerby kommun (bl a Rumskulla socken), norra
delen av Västerviks kommun (bl a på gränsen mellan Törnsfall och Hallingebergs
socknar liksom i Västra Ed och Loftahammar) och i sydvästra delen av Mönsterås
kommun (Ålems socken) finns förtätningar. I de perifera delarna av Hultsfreds
kommun finns också en krans av gammelskogsbestånd. I Kalmar län är det genom-
gående tall som dominerar de äldre bestånden (mer än 130 år ---- se bilaga 12 b). Ett
annat slående drag är det stora inslaget av ädla lövträd i de äldre barrdominerade
skogarna i länets östra, kustnära del (se bilaga 15 b). I Jönköpings län saknas ädellöv
nästan helt i de äldre barrskogarna (se bilaga 15 a). Tall-ek-skogar kan vara ett
koncept som fångar in dessa skogstyper (se bilaga 16). Kanske bör ett antal
tall-ek-skogar och andra barrskogar med ädellövinslag väljas ut i dessa delar för
säkerställande enligt NVL? I Allgunnen-området finns ett område där äldre ädellöv-
rik tallskog har flera näraliggande förekomster. Triviallövsinblandningen visar
liksom i Jönköpings län en ganska jämn spridning i länet (se bilaga 14 a och 14 b).

Även i Kronobergs län är det bekant att inslaget av ädellöv ---- även bok ---- ökar i
markerna mot söder.

Det är viktigt att man förstår plottningarna av ÖSI-uppgifter på rätt sätt. Vita fält på
kartan medför inte nödvändigtvis avsaknad av företeelsen i fråga. Det kan vara ett
område som ej ÖSI-inventerats (bolagsskog, kyrkans skog, etc) eller ett område där
ÖSI-materialet ej koordinatsatts (en tidig ÖSI-inventering). Kartorna ska därför på
ÖSI-områdesnivå främst tolkas positivt i den meningen att punktsvärmar indikerar
förekomst av något medan vita fält inte nödvändigtvis betyder frånvaro av något. På
kommunnivå och i ännu större sammanhang ger dock större sammanhängande vita
fält tydliga signaler om att företeelsen i fråga är sällsynt eller saknas.

Dokumentation

Dokumentation av de skyddade gammelskogarna medför kunskap om vilka natur-
typer, vegetationstyper och arter som finns i dessa. Detta ger också kunskap i vilken
mån hotade arter är skyddade i tillräcklig omfattning. En dokumentation ger på detta
sätt vägledning om i vilken riktning vidare säkerställande ska gå för att skydda natur
och arter så att mångfalden bevaras och utvecklas. 

I Kalmar län finns endast ett fåtal gammelskogar av barr skyddade på fastlandet men
ett par av dessa är mera utförligt dokumenterade. I Kronobergs län har ett ganska
stort antal äldre barrskogsområden skyddats. Dokumentationen av biologiska för-
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hållanden i dessa saknas över lag. Även i Jönköpings län finns ett ganska stort antal
gammelskogar skyddade m h a NVL. Flera av dessa reservat har dokumenterats
översiktligt ---- fr a med avseende på vegetationstyper och kärlväxtflora. För ytterli-
gare några finns mera omfattande dokumentation.

Snabb skiss av några punkter på arbetschemat över äldre barrskog
i  Småland

• Snabb målgång med Marieholms gammelskog och Tjusthult i Jönköpings län
i reservatsarbetet.

• Snabb målgång med Aneboda och Gallakvarnså-området i Kronobergs län i
reservatsarbetet.

• Start med säkerställandearbetet avseende Råön i Bolmen, Ljungby kommun,
Kronobergs län.

• Start med säkerställandearbetet avseende Vintermosse, Vetlanda kommun,
Jönköpings län.

• Start med säkerställandearbetet avseende Allgunnen-området, Kalmar län.

• Fr a Kalmar men också Jönköpings län behöver avsevärt förbättrat kunskaps-
underlag. Inventering!

• Biologiskt dokumentation av ett stort antal skogsreservat i Kronobergs län.

Ett antal troliga nya reservatsförslag inom den kommande tioårsperioden:

• Ett halvdussin berg, rasbranter och skuror i Jönköpings län.

• Ett större ( 100 ha) barrskogsområde i vardera höglandsdelen i Jönköpings län
(NV länsdelen och Nässjö-området).

• Ett par grandominerade bestånd med god bonitet och gärna stort lövinslag och
tydlig bondeskogsprägel i Värnamo-Sävsjö-Vetlanda kommuner.

• Några ek-tallskogar i Kalmar läns norra kustnära delar.

• Ett halvdussin skogsbestånd med tydlig bondeskogskaraktär i Kalmar läns inre
delar. Några objekt bör överstiga 100 ha.

• Något eller några ravin- och bergbrantsobjekt i Kalmar län.

• Ytterligare några områden med kraftig lövinblandning i Kronobergs län.
Exempel på sådana kan vara öar i större sjöar. Något av dessa bör vara över
100 ha.
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Slutligen borde någon eller några större fastigheter om ca 1000 ha i ett stycke med
såväl värdefull naturlig gräsmark som ej allt för hårt åtgången skogsmark i Götalands
skogsbygder avsättas för naturvårdsändamål. Hela fastigheten borde sedan betas ----
lämpligen med nötkreatur av tålig köttras. Skogsmarkerna borde i lämpliga avsnitt
lämnas åt fri utveckling, i andra blädas så att luckighet skapas. Detta för att skapa
ett hårt betespräglat gammelskogslandskap i mosaik med gräsmarker. Ett sådant
projekt skulle dessutom ge viss ekonomisk avkastning. Men har Sverige råd med ett
sådant projekt?
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S A M M A N F A T T A N D E  B E D Ö M N I N G  A V  G A L L A K-
VARNSÅ-OMRÅDETS NATURVÄRDE FRÅN GAM-
MELSKOGSSYNPUNKT

Gallakvarnså-området är ett viktigt objekt i arbetet på att öka arealen skyddad
barrskog i Småland. Den låga andelen skyddad barrskog i smålandslänen gör t o m
att ytterligare några objekt av denna storlek och typ bör komma i fråga i dessa län.
Dessutom bör ett nätverk av mindre reservat byggas upp.

Viktiga motiv för att skydda Gallakvarnså-området med föreslagen
avgränsning är:

Spridningen av signalarter är god i hela området

Detta pekar på att stora delar av det avgränsade området har höga naturvärden.

Förekomst av gammelskogsområde i den östra delen

En markerad värdekärna av intressanta skogsväxter framgår tydligt i materialet från
linjetaxeringen av signalarter. Denna värdekärna är belägen mellan de båda gölarna
Skärgöl och Lekaregölen ---- således ganska långt österut. I denna del finns flera
hotklassificerade arter.

Områdets storlek har ett värde därför att:

•  denna typ av skog, med bitvis god bonitet, finns sällan i stora sammanhän-
gande "mogna" bestånd.

• få barrskogsbestånd av naturvårdsintresse i Götaland (skyddade eller ej)
kommer upp i eller över denna storlek. Om bestånden är i denna storleksklass
är de oftast av annat slag (magra tallskogar ---- granskogar med låga boniteter
---- bergiga områden etc)

• med denna avgränsning har området en god prognos. Det finns förutsättningar
för att inom ett halvt sekel här uppleva magnifik storskog med stora urskogs-
värden. En god satsning för framtiden!

• storleken är av betydelse för vertebratfaunan. I skogen finns t ex en god
population av tjäder.

Området har i sen tid utsatts för få skogliga ingrepp 

Inom det avgränsade området öster om Musterydsån finns endast två mindre hyggen
och förhållandevis få yngre skogsbestånd.
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Området har en historia som "bondeskog" 

• lång kontinuitet av träd finns i stora delar vilket gör att epifytfloran kunnat
bevaras väl. Detta kan förklara den stora spridningen i beståndet av garnlav
och talltagel. I detta avseende kan man tala om god skoglig kontinuitet jämfört
med t ex gamla ljunghedsområden, bolagsskogar och skogar som legat i
anslutning till järnbruk.

• området betades i sin helhet fram till för ca 60 år sedan. Vissa delar har betats
ytterligare något decennium.

• genom att skogen har plockhuggits och skötts finns det i stora delar ganska lite
död ved.

• kärlväxtfloran i skogen visar upp ett stort antal gräsmarksarter.

Avgörande för ett gammelskogsområdes kvalite är inte bara områdets nuvarande
ålder. Av vikt för huruvuda känsliga skogsorganismer kunnat leva kvar är också hur
föryngring skett i äldre tid, hur tillgången på mycket gamla träd och ved (torrträd
och lågor) varit i äldre tid, områdets storlek och förekomst av refuger som bergbran-
ter, sumpskogar m m. 

När det gäller äldre markanvändning torde Gallakvarnså-området vara skonat från
allt för dramatiska kontinuitetsbrott.

När det gäller naturliga refuger är fr a de olika tallmossarna och sumpskogarna av
stort värde.
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SYNPUNKTER PÅ OMRÅDETS SKYDD OCH SKÖT-
SEL

Det primära i dagsläget är att helt skydda Gallakvarnså-området från hot om
avverkning, dikning och andra skogliga ingrepp. 

Gallakvarnså-områdets karaktär gör att man i framtiden får räkna med att granen tar
över allt mer i skogen. Detta kommer på sikt att göra skogen allt mer ensartad som
skogsekosystem. För att motverka detta och behålla ---- eller t o m öka ---- den
biologiska mångfalden bör mindre gläntor huggas upp intill en del av aspklonerna i
skogen. Den skötselplan som upprättas bör ta hänsyn till detta och markera ut
lämpliga platser och föreslå tidpunkter och metoder för dessa ingrepp.

Helt fri utveckling kommer om ett sekel att i vissa avseenden (fr a trädslagssamman-
sättning och ljusförhållanden) ge ett mera monotont skogsekosystem.
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Bilaga 8: Småländska gammelskogar ---- en översiktlig sam-
manställning

Äldre barrskogar större än 50 ha

I denna del av bilaga redovisas kortfattat äldre barrbestånd belägna i Jönköpings, Kronobergs och
fastmarksdelen av Kalmar län med en areal produktiv skogsmark över 50 ha.

S k i l l i n g a r y d s  s k j u t f ä l t

Läge: Vaggeryds kommun, Jönköpings län.

Areal: ca 500 ha varav ca 300 ha skogsmark (arealen beror på hur området avgränsas ---- skjutfältet
täcker en areal av ca 4000 ha).

Skogstyper: Friska marker dominerar tillsammans med fuktig mark. Gran dominerar på frisk mark.
På fuktig mark (sumpskogar) varierande trädskikt. Tallmossar finns mellan sjöarna.

Ålder: Skogen har mycket varierande ålder. Vissa delar är gamla inägor som vuxit igen under
1900-talet. Andra ytor har längre kontinuitet som barrskog. Utpräglat gamla bestånd saknas dock.
Enligt urskogsinventeringen 60-150 år.

Ingrepp: Sedan markerna överfördes till militärt skjutfält 1896 har inga skogliga ingrepp skett.
Vägbyggnader (även under allra senaste tiden) har dock skett. Delar av området används som
målområde vid artilleriskjutning vilket har gett upphov till stora mängder brutna och skadade träd,
lågor och torrträd.

Fauna och flora: Området har en rik fauna och flora. Kärnor med gammal skog hyser rikligt med
signalarter. Många hotade insekter finns beroende på den långa kontinuiteten av bränder i anslutning
till skogen. Ett ca 400 ha stort område brann t ex 1975. Mycket värdefull fågelfauna med noteringar
av vitryggig hackspett, tretåig hackspett (den senare konstant under många år) m m. Rik lavflora fr a
på lövträden (Andersson & Appelqvist 1987).

Bondeskogsprägel: Genom den ovanliga markanvändningen som skjutfält är bondeskogsprägeln
liten även om strukturerna från 1800-talet markanvändning ännu kan skönjas.

Lövinslag: Mycket stort inslag av löv i kantzonerna men även inne i skogen. Fr a björk och asp men
även klibbal, rönn, sälg och hägg.

Skyddsstatus: Skydd saknas. Fastställd skötselplan finns ännu ej över skjutfältet. Enligt skötselrådet
följs de riktlinjer som föreslås i förslaget till skötselplan (Andersson & Appelqvist 1987). Vissa
ingrepp som upphuggning av brandgator och insatsvägar har nyligen skett i gammelskogsdelarna.

M a r i e h o l m

Läge: Gnosjö kommun, Jönköpings län.

Areal: 132 ha varav skog 116 ha.

Skogstyper: Friska ristyper dominerar med inslag av västliga Dicranum majus-typer. Sumpskogar
finns på flera håll. 
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Ålder: Enligt urskogsinventeringen har skogen en ålder på 100-150 år. Några små partier i sydöst
torde dock vara ännu äldre.

Ingrepp: Ganska stora avverkningar runt Kacklesjön har gjorts under de senaste decennierna.

Fauna och flora: Kärnområden med flera hotklassificerade skogskryptogamer (fr a mossor och lavar)
finns fr a i de östra delarna och på några ställen i den västra delen (Andersson & Appelqvist 1982).

Bondeskogsprägel: Fr a i de västra delarna kan skogen sägas ha viss bondeskogsprägel då här gjorts
vissa uttag under 1900-talet. När betet upphörde är osäkert. Ett torp har legat längst upp i NV.

Lövinslag: Litet. Mest björk och asp. Enstaka klibbal och rönn.

Skyddsstatus: Skydd saknas.

T j u s t h u l t

Läge: Vetlanda kommun, Jönköpings län.

Areal: 95 ha varav 60 ha skog

Skogstyper: Hällmarkstallskog dominerar. Tallmosse i norr. Mindre partier friska marker där
graninblandningen ökar.

Ålder: 100-120 år enligt urskogsinventeringen. Något enstaka träd finns från en mycket äldre
tallgeneration.

Ingrepp: Moderna ingrepp saknas.

Fauna och flora: Normalt en ganska artfattig biotop men hotklassade arter har påträffats (Andersson
& Appelqvist 1981).

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: Endast ringa mängder björk.

Skyddsstatus: Skydd saknas. Området ägs till vissa delar av naturvårdsfonden.

V i n t e r m o s s e

Läge: Vetlanda kommun, Jönköpings län.

Areal: 55 - 70 ha beroende på avgränsning.

Skogstyper: Frisk grandominerad skog dominerar. Tallmosse finns i SÖ-kanten. Mindre förekomster
av hällmarkstallskog. Intressanta förekomster av källpåverkad mark och blockrika sluttningar.

Ålder: Drygt 100 år.

Ingrepp: 3 ha plantskog ---- mest i kanterna.

Fauna och flora: Endast översiktligt dokumenterat (Fasth 1990). Flera hotklassade arter och ett stort
antal signalarter har därvid noterats.
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Bondeskogsprägel: Påtaglig. Enbuskar finns spridda i skogen som betades i början av seklet.

Lövinslag: Ganska rikligt av asp, björk och klibbal.

Skyddsstatus: Skydd saknas.

G a l l a k v a r n s å o m r å d e t

Läge: Växjö kommun, Jönköpings kommun.

Areal: Ca 200 ha produktiv skogsmark beroende på avgränsning.

Skogstyper: Stora delar av fastmarkerna domineras av blåbärsris-typer. Områden med ringa fältskikt
(Dicranum majus-typ) finns i sluttande områden. Stora arealer utgörs av tallmosse och sumpskogar.
Hällmarker och torra marker täcker mindre ytor.

Ålder: Åldrarna varierar starkt i området. Partier med en ålder av 130-140 år finns i de södra delarna
(ca 15 ha). Olikåldriga sumpskogar med mycket gamla träd finns på några platser. Stora arealer har
åldrar på 80-110 år. Områden med yngre skog finns insprängda.

Ingrepp: Avverkningar i vanligtvis ganska små hyggen under lång tid. Plockhuggning och upphugg-
ning av vindfällen har skett i stora delar. Få sentida hyggen.

Fauna och flora: Endast mycket översiktligt dokumenterad. Gott om signalarter. Förekomst av några
hotklassade arter.

Bondeskogsprägel: Tydlig.

Lövinslag: Inslag av asp och björk i ett område mellan Skärgöl, Lekaregöl och Musterydsån.

Skyddsstatus: Interimistiskt reservat (enligt 11 NVL) perioden 19/6 1990 - 30/6 1993. Säkerställan-
dearbete pågår.

K ä r n g ö l s o m r å d e t

Läge: Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Areal: 70 ha

Skogstyper: Hällmarkstallskog och tallmossar.

Ålder: 60-90 år enligt urskogsinventeringen.

Ingrepp: Inga sedan 1950-talet.

Fauna och flora: Ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: Ringa.

Skyddsstatus: Skydd saknas
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S t o r a s j ö o m r å d e t

Läge: Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Areal: 300 ha (800 ha om skyddszonen medräknas)

Skogstyper: Magra blockrika torra barrblandskogar. Låga boniteter. Tallmossar, sumpskogar och
öppen myr täcker stora arealer.

Ålder: Upp till 200 år enligt urskogsinventeringen. Till största delen är dock skogen betydligt yngre.

Ingrepp: Gamla stubbar från en äldre skogs generation finns i stora delar av skogen. Inga moderna
ingrepp i kärnområdet.

Fauna och flora: Översiktlig dokumentation av fr a kärlväxtfloran har gjorts (Jonsson 1980).
Evertebratfauna och kryptogamflora ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Saknas.

Lövinslag: Mycket litet ---- främst björk i fuktiga partier.

Skyddsstatus: Naturreservat (991 ha) sedan 1985.

R å ö n  i  B o l m e n

Läge: Ljungby kommun, Kronobergs län.

Areal: Barrskogsarealen är sannolikt över 150 ha av öns 292 ha.

Skogstyper: Såväl rena granbestånd som barrblandskogar och lövrika skogar förekommer. Rena
hedbokskogar täcker tämligen stora ytor. Fältskiktstyperna varierar från torra till fuktiga och våta.

Ålder: Svåruppskattad på de uppgifter som finns att tillgå. Objektet har uppmärksammats i sen tid.
Bestånden förefaller variera från unga till mycket gamla (150 år?).

Fauna och flora: Ej dokumenterad men epifytfloran förefaller intressant fr a på de gamla bokarna.

Bondeskogsprägel: Sannolikt ej numera.

Lövinslag: Av mycket stor betydelse. Bok men även andra lövträd ingår.

Skyddsstatus: Området har uppmärksammats i naturvårdsprogrammet 1989 för sina skogliga värden.
Länsstyrelsen har 1992 hemställt att SNV överför marken från Domänverket till naturvårdsfonden.
Uppgifterna om området har hämtats från en naturvärdesbedömning gjord av Ingvar Christoffersson
1992.

A n e b o d a

Läge: Växjö kommun, Kronobergs län.

Areal: 85 ha.
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Skogstyper: Blockrik terräng med friska och fuktiga marker. Grandominerat av blåbärsris-typ till
stora delar. Örtrika typer i fuktdråg. Tallmosse ingår.

Ålder: 80-150 enligt urskogsinventeringen. I andra utredningar (Ardö 1980 och Länsstyrelsen i
Kronobergs län 1989) anges åldern till 90-120 år.

Ingrepp: Svag kulturpåverkan enligt urskogsinventeringen.

Fauna och flora: Ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: I vissa delar men ej utpräglat.

Lövinslag: Bok m fl lövträd i öster. I fuktiga partier lite klibbal och björk.

Skyddsstatus: Skydd saknas men reservatsbildning pågår. Området ägs av Naturvårdsfonden.

E k e r y d s n ä s

Läge: Tingsryds kommun, Kronobergs län.

Areal: 90 ha varav skog 80 ha.

Skogstyper: Lövrik granskog av ristyp på flack småblockig mark dominerar. Inslaget av ek är mycket
stort och ren hedekskog finns. 

Ålder: 70-120 år enligt urskogsinventeringen.

Ingrepp: Delar av området är gamla mossodlingar och andra delar är sannolikt gammal sjöbotten
som exponerats efter sjösänkning. Gallring har företagits under den senaste tiden.

Fauna och flora: Ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Stor. Igenväxningsmarker på i äldre tid betad lövdominerad utmarksskog.

Lövinslag: Mycket stort inslag av ek och stort inslag av asp och björk.

Skyddsstatus: Skydd saknas.

H i n k a r y d

Läge: Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Areal: 54 ha

Skogstyper: Bäckravin med högproduktiv granskog omgiven av mer ordinäa barrblandskog av
blåbärsris-typ. Högvuxen grov skog ---- pelarsal.

Ålder: 70-230 år. Kärnområdet har en enhetligt mycket hög ålder.

Ingrepp: Inga ingrepp i de centrala delarna. Gott om lågor och döda träd av grova dimensioner.

Fauna och flora: Ej dokumenterad.
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Bondeskogsprägel: Den höga åldern gör att området har mera prägel av storskog-gammelskog.

Lövinslag: Mycket litet.

Skyddsstatus: Skydd saknas.

Skyddade barrskogs-objekt mindre än 50 ha

I denna del av bilaga redovisas kortfattat skyddade äldre barrbestånd belägna i Jönköpings, Krono-
bergs och fastmarksdelen av Kalmar län med en areal produktiv skogsmark mindre 50 ha.

B o t t n a r y d s  u r s k o g

Läge: Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Areal: 9 ha, varav 7 ha skog

Skogstyper: Barrblandskog på torra till friska marker. Lingonris- och blåbärsris-typer dominerar men
fuktiga sänkor ingår.

Ålder: Beståndet är mycket gammalt. 200-300 år enligt urskogsinventeringen.

Ingrepp: I området finns inga moderna ingrepp. Områdets litenhet gör det dock mycket känsligt för
avverkningar och ingrepp i omgivningarna. Behovet av skyddszon är överhängande. Avverkningar
har nyligen skett i närheten av reservatet.

Fauna och flora: Trots sin litenhet finns en påfallande rik flora (Hallingbäck 1975). Arter som
gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) har här ett av sina få smålandsfynd. Även andra hotklassade
arter finns i området.

Bondeskogsprägel: Området saknar bondeskogsprägel.

Lövinslag: Litet, främst klibbal.

Skyddsstatus: Reservat sedan 1969.

M o e n s  u r s k o g

Läge: Värnamo kommun, Jönköpings län.

Areal: 19 ha

Skogstyper: Friska typer av barrblandskog dominerar. En mosse ingår.

Ålder: 100-250 år enligt urskogsinventeringen. 

Ingrepp: Efter stormfällningar i slutet av 1970-talet har virke tagits omhand i den del som omgav det
gamla, mindre (3 ha) reservatet.

Fauna och flora: Kärnområdet dokumenterad avseende kärlväxter, mossor, lavar och insekter
(Andersson, Hallingbäck, m fl 1981). 

Bondeskogsprägel: Ringa. I kantzonerna något högre.
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Lövinslag: Ringa.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1975.

U v a b e r g e t s  n a t u r s k o g  o c h  R a m l a k l i n t

Läge: Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Areal: 23

Skogstyper: Friska och torra skogstyper dominerar tillsammans med bergbranter. Örtrika delar finns
i sänkor mellan höjderna med mycket grov granskog. Dessa ger ställvis karaktär åt objektet.
Hällmarker finns på höjderna. Mycket kuperad terräng ---- särskilt vid Ramlaklint.

Ålder: Enligt urskogsinventeringen 60-120 år. Vissa träd är säkert äldre. Sannolikt bitvis lång
kontinuitet av barrskog.

Ingrepp: Plockhuggning och uppsågning av vindfällen har skett för ett antal årtionden sedan.

Fauna och flora: Ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Vissa av de lägre liggande delarna har bondeskogsprägel ---- luckighet och
olikåldrighet.

Lövinslag: Måttligt ---- björk, asp och klibbal.

Skyddsstatus: Reservat sedan 1990.

H ä s t h u l t

Läge: Kronobergs län, Ljungby kommun.

Areal: 25 till 105 ha beroende på avgränsning (reservatet omfattar 25,5 ha)

Skogstyper: Frisk barrblandskog av blåbärsris-typ där gran numera dominerar.

Ålder: 120-350 år. Överståndare av tall är äldst. De äldsta tallarna är enligt en hypotes träd som
klarade en brand i slutet av 1700-talet. Dessa träd har gett upphov till den dominerande tallgeneratio-
nen som är 170-200 år. Granskogen är mera olikåldrig och genomgående yngre.

Ingrepp: Inga.

Fauna och flora: Floran översiktligt dokumenterad (Olofsson Lundgren 1967).

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: Mycket litet.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1974.
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E k ö n

Läge: Kronobergs län, Markaryds kommun.

Areal: 46,5 ha.

Skogstyper: Markant talldominerad torr lingonris-typ. Stor areal (ca 20 ha) tallmosse ingår.

Ålder: 90-180 år. Bitvis grov skog.

Ingrepp: Mycket gamla stubbar finns.

Fauna och flora: Ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Saknas.

Lövinslag: Inget.

Skyddsstatus: Domänreservat sedan 1964.

T o f t å s a  m y r

Läge: Tingsryds kommun, Kronobergs län.

Areal: 98 ha totalt varav 18 ha skog.

Skogstyper: Större fastmarksholme i ett myrområde. Tallskog av blåbärsris- och lingonris-typ
dominerar.

Ålder: Upp mot 360 år.

Ingrepp: I stort sett inga.

Fauna och flora: Ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: Mycket litet.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1986.

V i t t h u l t

Läge: Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Areal: 17 ha.

Skogstyper: Talldominerad skog av låg bonitet. Fältskikt fr a av blåbärsris- och lingonris-typ. Mindre
ytor av hällmarkstallskog och sumpskog finns.

Ålder: Ca 140 år.

Ingrepp: I stort sett inga.
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Fauna och flora: Ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: Inget.

Skyddsstatus: Domänreservat sedan 1937.

N o r r a  K v i l l s  n a t i o n a l p a r k

Läge: Vimmerby kommun, Kalmar län.

Areal: 26 ha

Skogstyper: Frisk barrblandskog där granen mestadels dominerar. Fuktiga och torrare partier ingår.
Bäckravin med rikare vegetation ingår.

Ålder: Mycket gammalt bestånd ---- enligt urskogsinventeringen finns upp mot 350 år gamla träd.

Ingrepp: Inga.

Fauna och flora: Många hotklassificerade arter av såväl evertebrater som kryptogamer (se t ex
Kronblad 1975, Malme 1934 och Persson & Weimarck 1939).

Bondeskogsprägel: Nej. Utpräglat urskogsartat bestånd.

Lövinslag: Ringa.

Skyddsstatus: Nationalpark sedan 1928.

Å l h u l t

Läge: Västerviks kommun, Kalmar län.

Areal: 32 ha varav kärnan utgör 14 ha.

Skogstyper: Friska marker av blåbärsristyp, delvis av lågört-typ. Granskog dominerar. Utpräglat grov
och högstammig skog, pelarsal.

Ålder: Enligt urskogsinventeringen åldrar upp mot 140 år.

Ingrepp: Plockhuggning i liten skala har förekommit fram till 1960-talet.

Fauna och flora: Flera hotklassade arter skalbaggar förekommer. Enstaka hotklassade kryptogamer.
Rik marksvampflora (Andersson & Appelqvist 1984).

Bondeskogsprägel: I vissa partier tydlig bondeskogsprägel.

Lövinslag: Små partier med klibbal.

Skyddsstatus: Reservat sedan 1984.
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T ä n g s j ö  f l y

Läge: Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Areal: 20 ha skog, 50 ha totalt.

Skogstyper: Barrblandskog av blåbärsris-typ på fastmarksholmar omgivna av myrmarker.

Ålder: Ca 120 år.

Ingrepp: Viss upphuggning av vindfällen och torrträd har skett i enlighet med skötselföreskrifterna.

Fauna och flora: Vegetationen översiktligt dokumenterad (Persson 1987).

Bondeskogsprägel: Sannolikt inte.

Lövinslag: Inget.

Skyddsstatus: Domänreservat sedan 1946.

Å r s h u l t m y r e n

Läge: Ljungby kommun, Kronobergs län.

Areal: 1115 ha varav skogsmark 15,5 ha.

Skogstyper: Myrholmar i mosse. Talldominerade friska och torra blåbärsris-typer är vanligast. 

Ålder: 45-95 år enligt Ardö 1980.

Ingrepp: Under senare år inga. Skogen är dock ganska ung.

Fauna och flora: Ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Den södra myrholmen kan ha betats i äldre tid.

Lövinslag: Ringa.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1972.

R o c k n e n - o m r å d e t

Läge: Ljungby kommun, Kronobergs län.

Areal: 308 varav skog 29 ha.

Skogstyper: Fastmarksholmar ute på en myr samt fastmarker öster om en rullstensås. Barrblandskog
av torr lingonris-typer till friskare blåbärsris-typer.

Ålder: 40-80 år enligt Ardö 1980.

Ingrepp: Plockhuggning fram till 1960-talet.
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Fauna och flora: Ej dokumenterad. Enligt Ardö finns knärot.

Bondeskogsprägel: Eftersom bete förekommit in på 1950-talet och plockhuggning in på 1960-talet
bör fastmarksdelarna har bondeskogsprägel.

Lövinslag: Mycket litet.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1977.

G ö l s j ö m y r e n

Läge: Ljungby kommun, Kronobergs län.

Areal: 344 ha varav skogsmark 2 ha. Dessutom ingår ca 100 ha tallmosse.

Skogstyper: Myrholmar av talldominerad blåbärsris-typ. Stora arealer tallmosse.

Ålder: 100-150 år.

Ingrepp: Få.

Fauna och flora: Ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: Ringa.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1975.

S i g g a b o d a

Läge: Älmhults kommun, Kronobergs län.

Areal: 5,2 ha.

Skogstyper: Granskog med stort inslag av bok. Ursprungligen mer lövdominerad. Boken förutspås
gå tillbaka på sikt. Fältskikt saknas i stora delar.

Ålder: Upp till 210 år.

Ingrepp: Inga sentida.

Fauna och flora: Ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Ja.

Lövinslag: Stort inslag av bok.

Skyddsstatus: Domänreservat sedan 1940.
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K o r r ö

Läge: Tingsryds kommun, Kronobergs län.

Areal: 38 ha varav skogsmark 4,5 ha.

Skogstyper: Grandominerad skog med tämligen stort lövinslag. Skogen ingår i ett reservat med stora
areal odlingslandskap.

Ålder: Ca 100 år.

Ingrepp: Spår av äldre avverkningar finns liksom annan kulturpåverkan.

Fauna och flora: Översiktlig beskrivning i skötselplan från 1970.

Bondeskogsprägel: Ja.

Lövinslag: Tämligen stort av asp, ek, björk och rönn.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1970.

V å r a s k r u v

Läge: Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Areal: 30 ha varav skogsmark 18 ha

Skogstyper: Grandominerad skog på frisk mark. Fältskikt huvudsakligen av blåbärsris-typ. Objektet
är fr a ett värdefullt odlingslandskap.

Ålder: Likåldrig skog ca 110 år.

Ingrepp: Röjning av beståndet har skett. Likåldrigheten är ett minus som antyder äldre kontinuitets-
brott.

Fauna och flora: Översiktligt beskriven i skötselplanen 1973.

Bondeskogsprägel: Viss.

Lövinslag: Litet.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1974.

T a l l d u n g e n

Läge: Oskarshamns kommun, Kalmar län.

Areal: 5 ha.

Skogstyper: Gammal, grov tallskog på en grusås. Fältskikt av torr ris-typ.

Ålder: Ca 200 år (?).
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Ingrepp: Okänt.

Fauna och flora: Ek dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Okänt.

Lövinslag: Ringa.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1955.

H o l a v e d e n s  u r s k o g

Läge: Tranås kommun, Jönköpings län.

Areal: 1 ha.

Skogstyper: Talldominerad barrblandskog av frisk till torr ristyp med visst örtinslag.

Ålder: 250 år.

Ingrepp: Ringa. Objektets ringa yta torde göra det känsligt för störningar i omgivningen.

Fauna och flora: Mycket översiktligt dokumenterad (Jansson & Jansson 1975).

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: Inget.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1935.

H e l v e t e t s  h å l a

Läge: Vetlanda kommun, Jönköpings län.

Areal: 6 ha.

Skogstyper: Barrblandskog med frisk blåbärsris-typ och talldominerad skog på torr blockrik mark
dominerar. Ravinmiljöer med fuktigare örtrika marker är kvalitativt viktiga inslag.

Ålder: Upp mot 300 år.

Ingrepp: Sannolikt mycket begränsade.

Fauna och flora: Kärlväxter och mossor (översiktligt) dokumenterade (Timble 1975).

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: I ravinmiljöerna finns ett visst lövinslag.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1967.

85



D u m m e  m o s s e

Läge: Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Areal: 515 ha varav ca 25 ha skogsmark.

Skogstyper: Barrblandskog på fastmarksholmar omgivna av myrmarker. Fältskiktet utgörs av
torra-friska ristyper.

Ålder: Uppgifter saknas. Uppskattningsvis ej över 150 år.

Ingrepp: Spår av avverkningar finns i de flesta bestånd.

Fauna och flora: Ej dokumenterad.

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: Ringa.

Skyddsstatus: Reservat sedan 1967.

S k u r u g a t a

Läge: Eksjö kommun, Jönköpings län.

Areal: 42 ha.

Skogstyper: Barrblandskog av frisk till torr typ. Kvalitativt viktig är den klippkanjon som utgör
främsta skyddsmotivet med friska och fuktiga fältskiktstyper.

Ålder: Obekant.

Ingrepp: Hyggen finns i vissa delar utanför skuran.

Fauna och flora: Kärlväxter och mossor (mycket översiktligt) är dokumenterade (Collin 1975). 

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: Visst inslag av björk, asp och ek.

Skyddsstatus: Naturreservat sedan 1967.

Stora Fly i Jönköpings län medtas ej i denna genomgång då skötselplanen tillåter avverkning på
fastmarkerna. Slättö sand i Jönköpings län är ett flygsandsfält med stora arealer bergtallsplanteringar
och utgår av detta skäl.
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Övriga barrbestånd i Kronobergs län

Under inventeringen har ett antal bestånd besökts för att få ytterligare jämförelsematerial för
bedömningen av naturvärdet av Gallakvarnså-området. Dessa bedöms kortfattat nedan.

K å l l e b o

Läge: Tingsryds kommun, Kronobergs län.

Areal: Uppskattningsvis 40-50 ha.

Skogstyper: Granskog på friska marker av blåbärsris-typ dominerar. Ett mindre bestånd på samma
fastighet i SV har ej besökts.

Ålder: Beståndet är påfallande likåldrigt och kan uppskattas till ca 100 år. De skogliga ingreppen i
sen tid är få och ställvis finns gott om lågor. 

Ingrepp: Historiskt har stora delar varit öppen mark. Spår av åkrar, rösen och torpgrunder finns i
skogen.

Fauna och flora: Området var påfallande fattigt på signalarter. 

Bondeskogsprägel: I vissa delar.

Lövinslag: Ringa.

Kommentar: För litet och förefaller för biologiskt fattigt som jämförelseobjekt till Gallakvarnså-om-
rådet.

G r i p e b e r g

Läge: Växjö kommun, Kronobergs län.

Areal: Uppskattningsvis maximalt 30 ha.

Skogstyper: Barrblandskog med stort lövinslag. Bl a finns här en del bok. Bergbranter och blockrik
terräng ingår. Friska marker dominerar där marklutningen ej för stor.

Ålder: Genomsnittsåldern ej utpräglat gammal. Olikåldrigheten påtaglig och bl a finns en del äldre
tall. Området har varit militärt övningsområde. 

Ingrepp: Strövstigar, scoutaktiviteter.

Fauna och flora: Några äldre bokar finns på vilka bl a lunglav har noterats. 

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: Påtagligt av ek, bok, asp och björk.

Kommentar: Objektet är för litet och annorlunda som jämförelseobjekt till Gallakvarnså-området.
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A t t s j ö

Läge: Växjö kommun, Kronobergs län.

Areal: Uppskattningsvis maximalt 40 ha kan avgränsas och innefatta de mest opåverkade bestånden.

Skogstyper: Lövrik barrblandskog som uppkommit efter en större skogsbrand under slutet av
1800-talet. Friska blåbärsris-typer dominerar. Sumpstråk skär genom bestånden.

Ålder: Maximalt 120 år. Uppkommen efter en skogsbrand. I området finns avverkningsytor omväx-
lande med ursprungligare bestånd.

Ingrepp: Skogsvägar, avverkningar.

Fauna och flora: Vid ett snabbt besök noterades inga signalarter av intresse.

Bondeskogsprägel: Nej.

Lövinslag: Påtagligt ---- asp och björk.

Kommentar: För litet och med en helt annan historia än Gallakvarnså-området. Området har intresse
som studieobjekt av skogliga successioner.
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