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Inledning 
 
Tranås kommun planerar bostäder på Norraby udde i Sommen några km norr om stadskärnan. 
Innan byggnationer startar har man beställt en naturvärdesinventering av området. Planen 
omfattar ett drygt 20 ha stort markområde. Vattenområden närmast innanför udden har 
inventerats på fåglar. Längst in i viken finns ett kärr. Kommunens avfallstipp dräneras i ett 
dike i viken. I planen är tanken att utnyttja kärret som mottagare och renare av dagvattnet från 
bebyggelsen.  
 
Arbetet har utförts av Tomas Fasth, Pro Natura som utfört flera utredningar av planerad 
exploatering runt tätorten och tagit fram underlag för det kommunala naturreservatet Romanäs 
beläget nordost om inventeringsområdet (se bilaga 1). 
 
Uppdraget har utförts under våren 2011. Kontaktperson har varit Tom-Åge Johannesson, 
Metria som tillhandhållit underlag i form av kartor, ortofoto och orienteringskarta. Tranås 
kommun har tillhandahållit skogsbruksplan. Infraröda färgbilder har lånats på Länsstyrelsen.   
 
Inventeringsområdet 
 
Norraby udde skjuter ut i Sommen och avskiljer en flik av den större Skoboviken. Området 
avgränsas f ö av en golfbana i söder och avfallsanläggning i väster. Området ägs av Tranås 
kommun. Inventeringen har också berört den privatägda Björkön. Topografin erbjuder en 
måttlig kuperingsgrad. Större delen av udden ligger 20-25 m över Sommens yta. Krönet är 
plant med mer eller mindre branta sluttningar i väster och öster. I västra delen finns grunt 
nerskurna raviner. Ravinerna antyder att åtminstone lägre delar av terrängen täcks av 
ursvallad morän. Blockigheten varierar med främst i väster stort inslag av stora block. Det 
fasta urberget under moräntäcket går sällan i dagen. 
 
Äldre barrskog täcker större delen av udden där tallen helt dominerar. Här finns inslag av 
mycket gamla träd. En fridlyst tall som är metergrov i brösthöjd i diameter är flera hundra år 
gammal. Ett större tallbestånd med högresta furor strax norr om detta naturminne hyser ett 
hundratal minst 200-åriga tallar. Lövinslaget är litet. Merparten av löv finns utmed det dike 
som avvattnar avfallsanläggningen samt på det äldre hygge längst i norr där avverkningen för 
ca 10 år sedan inte har efterföljts av röjningsåtgärder eller plantering. Lövinslaget är också 
större utmed stränder, särskilt på Björkön. Skobovikens innersta del är grund med flera 
uppstickande små öar och vegetationsrika vikar. 
 
Sedan lång tid är området uppmärksammat för en botanisk raritet (Holm, R. 1975). Samma 
källa anger också att området är ett av kommunens tre främsta tätortsnära friluftsområden.  
Hela området är reserverat för bostäder i den kommunala planeringen men anges samtidigt 
som friluftsområde på en översiktskarta som Tranås kommun har tryckt. I den statliga fysiska 
planeringen är omfattas åtminstone delar av Norraby udd av Sommens riksintresse för 
friluftsliv. Det äldre tallbeståndet är attraktivt för rörligt friluftsliv där mängden vältrampade 
stigar bär vittnesmål om områdets betydelse för rekreation. Brukshundsklubbens stuga utgör 
en träffplats för hundägare. Närheten till Sommen med utblickar från krönet mot en av 
Sveriges vackraste sjöar bidrar till en rekreativ upplevelse av stora mått. 
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Bild 1 Den fridlysta lyrtallen står i en glänta i tallskogen 
 
 
Metodik 
 
Området består helt av skogsmark. De skogliga naturvärdena har därför inventerats med 
samma metodik som Skogsstyrelsen använder vid nyckelbiotopsinventering då biologiska 
värden eftersöks, direkt genom att särskilda arter eftersöks och indirekt, genom att strukturer 
och nyckelelement med särskilda kvalitéer och av avgörande betydelse för sådana arter 
noteras. Nyckelbiotoper är områden där rödlistade arter förväntas förekomma. Våtmarken 
innanför viken har studerats i första hand utifrån förekomst av lekande groddjur. 
Vattenområdet har inventerats vid upprepade tillfällen på sjöfågel i första hand. Artportalens 
uppgifter om fåglar har liksom Artdatabankens uppgifter om sällsynta arter genomsökts. 
 
Naturvärdesbedömningen grundar sig på biologiska kriterier. Naturvårdsverket har en mall 
där marker kan delas in efter dess biologiska kvalitéer. Klass 1 och 2 är de biologiska 
värdekärnorna med nyckelbiotoper respektive naturvärdesobjekt där man på kort sikt kan 
förvänta sig att kvalitén utvecklas mot nyckelbiotop. Lägre i rangordningen är 
utvecklingsmarker där biotoper som är lämpliga att utvecklas till de biotoper som ingår i 
värdekärnor i första hand avses. Här saknas särskilda naturvärden i dagsläget men på längre 
sikt kommer de att kunna utgöra komplement till biologiska värdekärnor och idag kan de vara 
viktiga spridningskorridorer mellan värdekärnorna. Fjärde klassen utgör övriga marker utan 
särskilda biologiska naturvärden. Sådan vardagsnatur kan vara värdefull från andra aspekter, 
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exempelvis bär- och svampplockning. Rekreativa värden hos objekten har också bedömts men 
ligger utanför naturvärdesklassningen.  
 
Hela området har besökts under fältarbetet. Vid fältarbetet har GPS använts med positioner 
angivna i rikets nät för fynd av rödlistade arter, särskilt värdefulla strukturer och eventuella 
kulturhistoriska lämningar.  .  
 
Resultat 
 
Resultatet av inventeringen redovisas dels i nedanstående delområdesbeskrivningar, dels i 
nedanstående tabell med en biotopöversikt och tillhörande naturvärdesklasser. I bilaga 2 
redovisas särskilt intressanta arters exakta positioner i en tabell. Tillhörande karta för ett urval 
arter och strukturer redovisas i bilaga 3. En översikt över skyddsvärda arter och deras 
skyddsstatus i Sverige redovisas i bilaga 4. I bilaga 5 redovisas artfakta till rödlistade 
kärlväxter. Bilaga 6 innehåller särskilt värdefulla fågelarter hämtade från artportalen. 
 
Av tabellen nedan framgår att 5 delområden utgör biologiska värdekärnor, naturvärdesklass 1 
eller 2. Sammantaget utgör de biologiska värdekärnorna (klass 1 och 2) ca 40 % av den totala 
landarealen. Viktigaste värden är floran som innehåller flera rödlistade arter, bl a en starkt 
hotad art, ryl. Värdefulla strukturer är mindre påfallande, exempelvis död ved. Viktigt 
stödkriterium är de starka friluftsvärdena då området är beläget inom Sommens riksintresse.   
 
 

Delområde Naturtyp N-klass 
1 Barrblandskog 2 
2 Tallskog 2 
3 Tallskog 3 
4 Tallskog 3 
5 Barrblandskog 1 
6 Barrblandskog 2 
7 Hygge 3 
8 Lövskog, lövsump 3 
9 Granskog 2 

10 Kärr  
11 Björkholmen  
12 Skoboviken  

 
Tab 1. Delområden inom inventeringsområdet 
 
Naturvärdesklass 1 är nyckelbiotoper eller motsvarande för odlingsmarkets biotoper. 
Naturvärdesklass 2 är naturvärdesobjekt, nästan nyckelbiotoper. 
Naturvärdesklass 3 är utvecklingsmarker, potentiella värdekärnor på lite längre sikt. 
 
Delområdesbeskrivningar 
 
Under biotoprubrik där också naturvärdesklass anges följer en beskrivning och bedömning. 
Bedömningarna sammanfattar naturvärdet och anger lämplig skötsel för att utveckla detta.  
Särskilda förekommande arter anges i beskrivningen. 
 
 
1 Barrblandskog Naturvärdesklass 2 
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Beskrivning 
 
På krönet av moränplatån finns i den centrala delen av Norraby udde en äldre barrskog där 
tallen dominerar men inslaget av gran bitvis är stort (Avd 96 grön skogsbruksplan). Åldern 
hos granen varierar men här finns en hel del äldre träd även om tallarna har högst ålder. 
Tallen är mer jämnårig med ca 120-åriga träd. Lövinslaget är mycket litet med enstaka äldre 
träd av björk och asp. Buskskikt saknas. Förekomst av död ved är sparsam. Enstaka vindfällda 
barrträd har blivit liggande. Lite fler förekomster finns i väster där granen är mer dominerande 
kring raviner med inslag av torrträd. Spridda tallstubbar som vittnar om brand är desto 
vanligare. Moränen är mindre blockig i centrala delen men kring ravinerna i sluttningen ökar 
sådana inslag.  
 
 

 
 
Bild 2 Brandstubbe i norra delen av skogen 
 
Fältskiktet är ganska glest till följd av beskuggning. Marken täcks till stor del av mossor som 
hus- och kammossa. Där ljusinsläppet är större domineras fältskiktet av ris, främst blåbär och 
linnea, men örtinslaget är stort. Vitsippa, skogsviol, ekorrbär, skogskovall, tallört och pyrola-
arter utgör märkbara inslag. Gräsväxter som kruståtel och vårfryle är vanliga. Spridda 
förekomster har lummerväxter där rev- och mattlummer noterades. Längst i söder tillkommer 
även mer näringskrävande arter som harsyra och vispstarr och här saknas blåbärinslaget helt. 
 
 
Naturvärden 
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I barrskogen finns 30 spridda förekomster av knärot. Arten är en signalart som indikerar äldre 
skogsbestånd. Denna orkidé var rödlistad under 1980-talet men lämnade listan 1990. Sedan 
ett år räknas arten åter till de rödlistade arterna i Sverige sedan en kraftig minskning skett i 
landet under 2 decennier p g a skogsbruket. Såväl under 80-talet som 2010 tillhör den 
kategorin nära hotad, missgynnad eller hänsynskrävande, d v s lägsta kategorin av rödlistning. 
Arten bildar krypande jordstammar som lever i det översta marklagret, förnan, där mosstäcket 
är avgörande för artens trivsel och tålighet mot uttorkning. Kalhyggesbruket missgynnar 
därför arten kraftigt då mosstäcket helt försvinner som en följd av att beskuggningen upphör.  
Grönpyrolan är likaså en signalart med ett 10-tal förekomster i hela beståndet. Arten är inte 
lika kräsen som knäroten och följaktligen ej rödlistad men föredrar äldre skogsbestånd. 
Lummer-arter förekommer spridda i beståndet. Både rev- och mattlummer bildar revor som 
kryper över marken. Hela lummer-släktet innefattas av habitat-direktivet inom EU. 
Mattlummer ansågs under 80-talet som en kräsen skogsart där dess status som rödlistad 
övervägdes (kategorin obestämda). Blåmossan var enda moss-arten bland signalarter som 
påträffades under inventeringen. Stora kuddar av arten finns i nordvästra delen av delområdet 
där den växer på block under gran. Arten är fuktighetskrävande och indikerar skoglig 
kontinuitet. Storleken på kuddarna (> ½ m höga) antyder här lång skoglig kontinuitet.  
 

 
 
Bild 3 Blåmossan bildar höga kuddar på block i västra sluttningen 
 
Ett gammalt röse påträffades i södra delen intill en liten bergknalle. Ett helt vegetationsklätt 
röse, knappt märkbart högre än omgivande mark sågs nära hyggeskanten (se foto). Färskare 
kulturspår är kojbyggen i norra delen som delvis förefaller vara övergivna. 
 
 
Bedömning 
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Barrskogen har uppnått ganska hög ålder och har i stora delar en värdefull flora som 
signalerar högt naturvärde. Förekomsten av den rödlistade knäroten på 30 spridda platser i 
beståndet är ett tydligt tecken på naturvärdet. Markvegetationen antyder även att mer sällsynta 
marksvampar, exempelvis taggsvampar, kan förväntas i beståndet varför en sådan uppföljande 
studie vore lämplig i augusti-oktober om väderleken är gynnsam. Naturvärdeklass 2 är tills 
vidare preliminär men kan efter en sådan inventering behöva höjas åtminstone för delar av 
beståndet. Beståndshistoriken är intressant med tanke på förekomsten av brandstubbar vilket 
kan vara viktigt för förekomsten av vissa växter. Troligen har skogen uppkommit efter en 
brand under 1800-talets senare del. Beståndets betydelse för friluftslivet är tveklöst stort med 
tanke på dess vackra läge och lättvandrade stigar men även innehållet av matsvamp och 
närhet till bebyggelse för närrekreation. Kulturlämningar bör studeras närmare av expertis. 
 
 

 
 
Bild 4 Stenröse intill stort block i södra delen av skogen 
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Bild 5 Knappt skönjbart röse i norra skogen nära hyggeskanten 
 
2 Tallskog Naturvärdesklass 2 
 
Beskrivning 
 
Ungt tallbestånd som har uppkommit efter avverkning för 50 år sedan (avd 90, 91 grön 
skogbruksplan). Fröträden som sparades vid avverkningen finns till stor del kvar men några 
har blåst omkull. Fältskiktet är omväxlande ört-gräsrikt och dominerat av bärris. Bland 
dominerande arter finns örnbräken. Beståndet har nyligen gallrats.     
 
Naturvärden 
 
Floran är rik till följd av kalkpåverkan. En tosteblåvinge sökte nektar i blommande blåbär.  
 

 
Bild 6 Blommande blåbär i slutet av april med besökande tosteblåvinge 
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Bedömning 
 
Naturvärdet är knutet till floran som är känslig för förändrad markanvändning, markberedning 
och körskador. Invandrande unggranar kan ge olämplig beskuggning och försämra markens 
pH varför dessa bör röjas bort.   
 
3 Tallskog Naturvärdesklass 3 
 
Beskrivning 
 
Äldre tallskog med utglesat trädskikt och underröjt närmast den nya villabebyggelsen i öster. 
Underväxt av unggranar förekommer i övriga delar av beståndet. Fältskiktet är ganska frodigt 
med gräs och örter omväxlande med lingon. Örnbräken har ganska stor utbredning. 
 
Naturvärden 
 
Beståndet har ganska hög ålder men mängden död ved är ännu ganska litet. Markfloran bjuder 
på ganska stor mängd lummer, speciellt mattlummer.  
 

 
 
Bild 7 Mattlummer är vanlig i tallskogen, troligen till följd av tidigare brandpåverkan  
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Bedömning 
 
Om tallbeståndet får mogna och åldras ökar dess möjlighet att hysa mer krävande arter 
framledes. Tallskogen har starka sociala värden med vältrampade stigar och bjuder 
bärplockare rika skördar.  
 
4 Tallskog Naturvärdesklass 3 
 
Beskrivning 
 
Äldre tallbestånd i blockrik västvänd sluttning där moränen är starkare ursvallad. Graninslaget 
är litet och består enbart av unga träd. Bärris dominerar med främst lingon. I nordväst gränsar 
beståndet mot lövsumpskog och Skoboviken.  
 
Naturvärden 
 
Spridda tallågor och enstaka torrträd förekommer.  
 

 
Bild 8 Stort block i västsluttningen mot inre delarna av Skoboviken 
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Bedömning 
 
På sikt kommer naturvärdet att öka när träden åldras och mängden död ved blir större.  
 
5 Barrblandskog Naturvärdesklass 1 
 
Beskrivning 
 
Närmast Skoboviken finns ett äldre talldominerat bestånd med inslag av gran av varierande 
ålder. Vid stranden finns bryggor och båtplatser och innanför dessa löper en körväg parallellt 
med stranden. Tallarnas ålder är en god bit över 100 år. Enstaka granar når drygt 100 år. I 
strandzonen förekommer klibbal. Två äldre björkar växer bland barrträden. Av död ved finns 
tallar med döda toppar och ett par högstubbar av tall och björk. Vegetationen är ganska örtrik 
och heltäckande rismatta saknas. Blåbär och lingon förekommer mycket sparsamt. Linnea är 
vanlig. Bland örterna finns flera pyrola-arter, tallört och vid stranden växer ängsvädd.  
 
 

 
 
Bild 9 Strandremsan längs Skoboviken har lämnats då uddens yttre del kalavverkades 2009 
 
Naturvärden 
 
Bland risväxterna finns en ovanlig växt, ryl, som minskat starkt i Sverige. På denna plats 
verkar antalet plantor vara betryggande med uppskattningsvis ett par hundra bladrosetter 
varav en med fröställning (fertil förekomst). Sannolikt utgör beståndet en gemensam klon. 
Lokalen upptäcktes i början av 1980-talet i samband med Smålands floras kartläggning.  
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Under 1990-talet har förekomsten försökt följas upp av floraväktare men utan att 
återupptäckas. Arten har funnits bland hotade arter i Sverige sedan 1980-talet. Fram till år 
2000 räknades den bland lägst rankade rödlistade arter, hänsynskrävande. Därefter har den 
uppgraderats först till kategori sårbar och sedan år 2010 räknas den till starkt hotade arter i 
Sverige. Minskningen har varit särskilt stor i inlandet. Skogsbruksåtgärder utgör störst hot, 
dels att beskuggning upphör och att uppväxande granplantor bildar ett alltför tätt trädskikt. 
Konkurrensen från blåbär har också varit en orsak till att arten försvunnit. Av signalarter finns 
flera förekomster av grönpyrola. På flera block vid stranden hittades spillning av utter. Arten 
håller också till i Svartån som mynnar i Sommen inte långt från Skoboviken. 
 
 
 
 

    
 
Bild 10 Ryl och grönpyrola, två kvalitetsarter med vintergröna blad som tillhör samma familj 
 
 
Bedömning 
 
Förekomsten av ryl är sannolikt den rikaste i länet. Av övriga kända förekomster i Tranås har 
arten återfunnits på ett fåtal. Närheten till båtplatsen är sannolikt positivt för arten genom att 
lätt störning i form av tramp lätt uppstår vilket missgynnar blåbär. Däremot vore det olämpligt 
om båtar förvarades på land på växtplatsen. Arten har tidigare gynnats av skogsbete. Det är 
önskvärt att uppväxande granar inte tillåts ge alltför mycket beskuggning.  Invandrande granar 
bör också röjas. Sedan hygget intill växtplatsen togs upp nyligen (< 10 m från förekomsten) 
kan man befara att det ökade ljusinsläppet innebär slyuppslag och ökad gräsväxt som också 
kan bli svåra konkurrenter. Alla större träd i beståndet lämnas kvar. 
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6 Barrblandskog Naturvärdesklass 2 
 
Beskrivning 
 
Yttersta udden av Norraby har sparats vid tidigare avverkningar. Här finns ett äldre 
trädbestånd av tall och gran med inslag av björk och klibbal. Ett litet båthus finns intill viken 
där bron passerar till Björkholmen. Tallarna är äldst med flera träd som bör vara runt 150 år.   
 
Naturvärden 
 
Strukturer som ger området dess naturvärde är hög ålder hos tall och även björk vilken har 
grov bark med gnaghål av dolkstekellik glasvinge. I stranden finns stora block där drillsnäppa 
vistas. 
 
Bedömning 
 
Området är lämpligt för krävande djurarter men också en mycket bra rastplats för 
kanotpaddlare där det går att tälta. Inga åtgärder är nödvändiga för att bibehålla värdet utan 
skogen bör sköta sig själv. 
 
 

 
 
Bild 11 Välanvänd rastplats för båtburna besökare vid nordspetsen av Norraby udd 
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7 Hygge Naturvärdesklass 3 
 
Beskrivning 
 
Nordligaste delen av Norraby udde har avverkats i ett par omgångar och i den norra hälften 
har lövskog börjat ersätta den avverkade barrskogen (avd 92, 93 grön skogsbruksplan). 
Kvarlämnade björkar har här gett ett rikt uppslag av björk. Rönn och sälg är också vanliga. 
Övriga delar av hygget har kvarstående frötallar, sammanlagt ett 100-tal, ganska väl spridda.  
Utmed stranden står en tätare rad av gran, tall, björk, klibbal och asp. 
 
Naturvärden 
 
Rikare markförhållande på hygget finns att döma av arter som vispstarr och bergslok. 
Kvarlämnade trädridå har en hel del äldre träd liksom frötallar vilka på sikt kan bli värdefulla. 
I väster finns även en äldre asp och en tillskapad högstubbe av asp. 
 
Bedömning 
 
Låt lövet utvecklas men röj fram en del träd som kan bli lämpliga naturvärdesträd. Spara så 
många frötallar som möjligt och lämna trädridån mot Sommen utan åtgärder. 
 
 
8 Lövskog, Lövsumpskog  Naturvärdesklass 3 
 
Beskrivning 
 
I anslutning till diket från avfallsanläggningen finns lövbestånd med främst björk, klibbal, asp 
och sälg. Träden är inte särskilt gamla, jämnåriga. Markförhållanden är gynnsamma för örter.  
 
Naturvärden 
 
Floran innehåller ett par svaga signalarter, gullpudra och ormbär. Inga särskilda strukturer har 
utvecklats men lite klen död lövved noterades. 
 
Bedömning 
 
På lite sikt kommer naturvärdet att öka om beståndets lövrikedom bibehålls. Eftersom stora 
delar har påverkats av diket negativt kommer gran att vandra in. Gradvis utgallring av 
unggran är därför önskvärt. 
 
 
9 Granskog Naturvärdesklass 2 
 
Beskrivning 
 
Äldre granskog vid sidan om diket som avvattnar avfallsanläggningen. Flera granar är ganska 
grova och visar på god bonitet. Blockhalten är bitvis hög med stora och tätt liggande block. 
Lövinslag finns i kanten mot diket. Sparsam förekomst av tall finns inne i beståndet. Döv ved 
finns i form av torrträd och lågor. 
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Naturvärden 
 
På torrträd finns den långhornade skalbaggen bronshjon och skorplaven gulnål. Bägge är goda 
signalarter på död ved av högre kvalitet vad gäller vedens hårdhet och miljöns fuktighet.    
 
Bedömning 
 
Granskogens naturvärden utvecklas bäst utan att åtgärder görs. Viktigt är att död ved lämnas.   
 
 
10 Kärr 
 
Beskrivning 
 
Längst in i Skoboviken finns ett litet öppet kärr. Dess vegetation har inte närmare inventerats. 
  
Naturvärden 
 
Kärret är under april en lekplats för åkergroda.  
 
Bedömning 
 
Lämpliga lekplatser för grodor är grunda vatten som värms upp tidigt under våren.  
 
 
11 Björkholmen  
 
Beskrivning 
 
Björkholmen är en liten ö med broförbindelse med fastlandet. Den är privatägd och bebyggd. 
Ön domineras av lövträd, främst klibbal och björk av varierande ålder. Strandridån innehåller 
även knäckepil.  
 
Naturvärden 
 
I lövridån mot vattnet ingår även döda stammar där mindre hackspett trummade i en 
högstubbe av klibbal. Den minsta hackspett-arten hör till de rödlistade fåglarna i Sverige, 
bland lägst rankade. En grov glasbjörk står på tomtmarken och flera grova knäckepilar 
förekommer i lövridån. 
 
Bedömning 
 
Eftersom ön är privatägd och inte ingår i inventeringsområdet har naturvärdesklassningen 
utelämnats. Strandskogarnas högre lövandelar på uddar och öar bjuder på värdefulla habitat 
för arter beroende av löv död lövved, exempelvis mindre hackspett. Spara därför äldre löv och 
all död ved i dessa miljöer.  
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12 Skoboviken  
 
Beskrivning 
 
Den innersta delen av Skoboviken är grund och har flera vassrika vikar som tyder på hög 
näringshalt. På andra stränder finns stora block och glesare vegetation. Vegetationens innehåll 
av arter är inte närmare inventerad utan vikens fågelbestånd har varit i fokus. Häckfåglar i 
viken är flera sim- och vadarfåglar.  

 
 
Bild 13 Strandblock är viktiga viloplatser för vadar- simfåglar och utter.  
Båtbryggorna längst in i viken upptar bara en mindre del av stranden.  
 
 
Naturvärden 
 
En större koloni av skäggdopping förekommer i västra delen. Drygt 20 par sågs men 
vanligtvis är det betydligt fler. Knipa och storskrake är också häckfåglar. Drillsnäppa och 
möjligen strandskata häckar på öar eller kobbar. Fiskgjuse jagar och även kungsfiskare har 
nyligen iakttagits som tillfällig besökare vilket visar på goda fiskemöjligheter. 
  
Bedömning 
 
Naturvärdesklassning har bara gjorts för skogsbestånden. Skobovikens fågelliv är rikt på 
simfåglar, särskilt av fiskätande arter. De delar av viken som är närmast Norrby udde är inte 
de mest frekventerade. Kolonin av skäggdoppingar är belägen på motsatt sida av viken. Under 
normala år är den en av de största förekomsterna i länet. 
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Diskussion 
 
Inventeringsområdet uppvisar i stora delar natur med särskilda värden från biologisk 
synvinkel. Dess läge är också mycket tilltalande från friluftslivets synvinkel. De biologiska 
värdena är främst knutna till de skogliga biotoper med inslag av flera sällsynta växter vilka 
finns på den nationella rödlistan. Sammanlagt finns ett 30-tal sådana förekomster inom 
området. Två av de rödlistade växtarterna är dessutom nationellt hotade, d v s av högre rang 
på rödlistan. En av dessa räknas till de starkt hotade arterna i landet. Sannolikt finns här 
förekomster även av rödlistade mykorrhiza-svampar knutna till barrträd. I ett kommunalt 
naturvårdsprogram där kommunens främsta naturvärdesobjekt redovisas ur i första hand ett 
biologiskt perspektiv skulle området sannolikt placera sig klass 2 på en skala 1-4 där 1 
motsvarade högsta naturvärde. Klass 2 motsvarar regionalt naturvårdsintresse. 
 
Klass 1 och 2-objekt upptar nära hälften av landarealen. Klass 1 och 2 motsvarar biologiska 
värdekärnor som ska undantas från all exploatering och skötseln bör inriktas på att 
naturvärden tillvaratas. Klass 1 har den del av skogen som hyser den starkt hotade risväxten 
ryl, här i en av länets rikaste förekomster. Klass 3-objekt är komplementära marker som 
fungerar åtminstone i mindre delar som spridningskorridorer för mångfalden som i möjligaste 
mån bevaras. Vattenområdet är innehållsrikt på sjöfågel med flera rödlistade arter som nyttjar 
det regelbundet och även häckar. Den aktuella strandsträckan är dock inte den viktigaste för 
fågellivet. Kolonin med skäggdoppning finns i den motsatta sidan av viken. Kärret är tillhåll 
för lekande åkergrodor, en art som inom EU har vikande populationer men i Sverige inte finns 
bland de rödlistade arterna.  
 
De friluftsvärden som tillkommer är mycket höga med tanke på strövområdets karaktär med 
äldre lättillgänglig och strövvänlig skog och belägen inom Sommens riksintresse för 
friluftsliv. Stora arealer av högklassig natur skulle gå förlorade vid en avverkning och 
exploatering. Den kommunala planen för bostäder på Norraby udde är oförenlig med 
bevarande av värdefull biologisk mångfald. 
  
 

 
Bild 13 Avverkningsband runt kvarvarande äldre skog i området sattes upp i början av maj.  
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Art Färg X-position Y-position yta antal Längd Höjd substrat Övrigt
Ryl RÖD 6437896 1452050 200 fertil
Grönpyrola GRÖN 6437918 1452069
Grönpyrola GRÖN 6437907 1452020
Sotlav SVART 6438159 1452030 glasbjörk
Knärot GUL 6437674 1452277
Knärot GUL 6437585 1452284
Knärot GUL 6437696 1452310 2 fertil
Knärot GUL 6437693 1452303 ½
Knärot GUL 6437722 1452309
Knärot GUL 6437732 1452343
Knärot GUL 6437736 1452269 2 fertil
Knärot GUL 6437735 1452255
Knärot GUL 6437727 1452250
Knärot GUL 6437686 1452200
Knärot GUL 6437681 1452190 1
Mattlummer BRUN 6437710 1452219
Grönpyrola GRÖN 6437706 1452181 5
Knärot GUL 6437670 1452160
Revlummer BRUN 6437620 1452160
Knärot GUL 6437585 1452212
Knärot GUL 6437602 1452213
Grönpyrola GRÖN 6437604 1452216 10
Revlummer BRUN 6437606 1452203 0,3
Knärot GUL 6437618 1452233 2
Knärot GUL 6437612 1452255 2 fertil
Grönpyrola GRÖN 6437633 1452221 10
Knärot GUL 6437638 1452190
Knärot GUL 6437607 1452225
Knärot GUL 6437622 1452235
Revlummer BRUN 6437627 1452201 1
Grönpyrola GRÖN 6437625 1452232 10 fertil
Knärot GUL 6437623 1452230
Grönpyrola GRÖN 6437630 1452225 5 fertil
Revlummer BRUN 6437629 1452223 1
Revlummer BRUN 6437628 1452220 1,5
Knärot GUL 6437641 1452210
Knärot GUL 6437642 1452209 rikligt fertil
Knärot GUL 6437635 1452204
Knärot GUL 6437619 1452202
Knärot GUL 6437613 1452211
Grönpyrola GRÖN 6437615 1452217
Grönpyrola GRÖN 6437609 1452222
Knärot GUL 6437608 1452221
Grönpyrola GRÖN 6437605 1452249 10
Knärot GUL 6437612 1452260
Mattlummer BRUN 6437610 1452395 15 fertil
Mattlummer BRUN 6437630 1452375
Mattlummer BRUN 6437660 1452370 1 8
Grönpyrola GRÖN 6437695 1452341
Revlummer BRUN 6437643 1452259
Grönpyrola GRÖN 6437611 1452243 20 fertil
Grönpyrola GRÖN 6437564 1452214 1
Revlummer BRUN 6437542 1452200 3 fertil
Grönpyrola GRÖN 6437488 1452177 10 fertil
Knärot GUL 6437474 1452111 ½
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Grönpyrola GRÖN 6437482 1452114 5
Knärot GUL 6437483 1452115
Blåmossa BLÅ 6437635 1452043 > ½ block
Grönpyrola GRÖN 6437673 1452040 fertil
Grönpyrola GRÖN 6437535 1452138 15 fertil
Grönpyrola GRÖN 6437467 1452174 10
Grönpyrola GRÖN 6437410 1452177 5
Mattlummer BRUN 6437510 1452380 0,5 CEP RUBR
Lopplummer BRUN 6437692 1451998 10
Bronshjon SVART 6437700 1451993 Torrgran Gnagspår
Gulnål SVART 6437626 1451995 Torrgran
Tallticka SVART 6437305 1552038 200-årig tall 4 fruktkrop.



Norraby
Delområde Naturtyp N-klass

1 Barrblandskog 2
2 Tallskog 2
3 Tallskog 3
4 Tallskog 3
5 Barrblandskog 1
6 Barrblandskog 2
7 Hygge 3
8 Lövskog, lövsump 3
9 Granskog 2
10 Kärr
11 Björkholmen
12 Skoboviken

Organismgrupp Artnamn Habitatdir. Signalart Rödlista Fridlyst Delomr.
Kärlväxt Ryl EN 5

Grönpyrola 2 1, 3, 5
Knärot 2 NT 1 1, 3
Skavfräken 7
Mattlummer 1 1, 2, 3
Revlummer 1 1, 2, 9
Lopplummer 1 8
Gullpudra 2 8
Ormbär 2 8
Rödsyssla VU 1 *

Mossor Blåmossa 2 1
Lavar Sotlav 2 11

Gulnål 2 9
Svampar Tallticka 2 NT se koor.
Däggdjur Utter 1 VU 1 5, 6
Fåglar Mindre hackspett NT 11

Kricka 12
Skäggdopping 12 kolonihäckning
Strandskata 12
Drillsnäppa NT 6, 12
Fiskgjuse 12
Gråtrut NT 11, 12

Groddjur Åkergroda 1 10 lekplats
Insekter Bronshjon 3 LC 9

* sektretess

EN STARKT HOTAD
VU SÅRBAR
NT NÄRA HOTAD, MISSGYNNAD
LC EJ LÄNGRE RÖDLISTAD

2 SIGNALART MED MÅTTLIG SIGNALSTYRKA
3 SIGNALART MED STARK SIGNALSTYRKA
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Artfakta. Utdrag ur Artdatabanken för rödlistade arter 
 
Chimaphila umbellata Ryl  Starkt hotad 
 
Beskrivning: Rylen är ett vintergrönt flerårigt ris som lätt förväxlas med lingon. Bladen är 
dock något större, sågade i kanten och sitter tillsammans på stjälken. Blommorna är rosa och 
liknar Pyrola-arter. Blomning infaller under senare delen av juli och augusti. Fröspridning 
börjar i slutet av september. Arten sprider sig främst med underjordiska utlöpare som tillväxer 
med någon dm per år. Dessa uppnår en ålder av 10-15 år.  
 
Utbredning och status: Rylen förekommer sällsynt från Skåne till södra Värmland, Dalarna 
och södra Norrlands kustland. Arten är något vanligare utmed Östersjökusten. Den växer även 
på Öland och Gotland. Arten är på tillbakagång i hela Norden och är därför rödlistad.  
 
Utbredning i Småland: Arten påträffades under inventeringen av Smålands flora i 155 rutor 
(ekonomiska kartblad), främst i de norra delarna av Kalmar län. I Jönköpings län sågs den 
under samma period på ca 20 lokaler, nästan alla i östra delarna. På flertalet av dessa har den 
inte setts under 2000-talet.  
 
Ekologi: Rylen är en ljuskrävande skogsväxt som kräver magra men gärna kalkpåverkade 
jordar. Den förekommer främst i ljusa tallskogar på genomsläppliga mineraljordar, gärna på 
sand. Gemensamt för dessa biotoper är att blåbärsriset är svagt utvecklat medan örtinslaget är 
stort. Dess känslighet för konkurrens framgår av den gärna påträffas vid stigar, rotvältor och 
andra smärre markblottor. De små fröna behöver naken jord för att gro. Arten har gynnats av 
skogsbete och bränder där humustäcket är tunt. Dess krav liknar härvidlag mosippans.  
 

 Rylen liknar lingon men bladen sitter i krans 
 
Hot: Slutavverkning medför oftast att rylen försvinner. Hyggesrensning är negativt liksom 
körskador, markberedning och kvarlämnat hyggesavfall. Skulle rylen överleva själva 
hyggesfasen hotas den i nästa steg av kraftigt uppslag av hyggesvegetation och senare av en 
tät uppväxande ungskog, ofta gran som skuggar marken alltför kraftigt. Arten hotas även av 
att granen sprider sig i tallskogar och bildar en tät undervegetation.  
 
Åtgärder: Lokaler för ryl undantas kalavverkning och markberedning. Successiv föryngring 
av trädskiktet kan arten klara. Lokaler får inte heller växa igen, inträngande granar röjs vid 
behov. Växtplatser märks ut så att dessa inte förstörs genom körskador. Försök med 
naturvårdsbränning bör genomföras.  
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Cephalanthera rubra Rödsyssla  Sårbar 
 
Beskrivning: Rödsysslan är en flerårig orkidé med en spenslig stjälk, 20-50 cm hög. De röda 
blommorna pollineras av solitära bin som lever i död ved. Vegetativ förökning förekommer.  
 
Utbredning och status: Rödsyssla förekommer främst i Östra Götaland och Svealand samt på 
Gotland.  
 
Utbredning i Småland: Under Smålands floras inventering under 1980-talet påträffades arten i 
19 rutor (ekonomiska kartblad). Nästan alla dessa återfinns i de inre delarna av Kalmar län 
men en förekomst finns i Jönköpings län, i Tranås. 
 
Ekologi: Rödsysslan växer i öppna skogar, praktiskt taget alltid i barrskogar, vanligen 
talldominerade. Arten är kalkgynnad men inte kräver inte lika hög kalkhalt som många andra 
orkidéer och växer i torrare miljöer. Arten gynnas av måttligt tramp.  
 
Hot: Rödsysslan verkar klara slutavverkning om beskuggande buskar och fröträd sparas. 
Kraftig markberedning och körskador är negativa. Uppväxande ungskog får inte bli alltför tät.  
 
Åtgärder: Ungskogar på dess lokaler röjs oftare och tidigare och stamkvistning bör ske för att 
öka ljusinsläppet. 
 
Övrigt: Arten är liksom alla andra orkidéer fridlysta i hela landet.  
 
 
Goodyera repens Knärot  Missgynnad 
 
Beskrivning: Knäroten är en 10-20 cm hög orkidé med vitgröna vintergröna i en rosett vid 
basen av stängeln. De gulvita blommorna sitter i ett tätt ax i toppen. De blommar i slutet av 
juli och hela augusti. Blomning sker dock bara vid tillräckligt ljusinsläpp. Fröspridning börjar 
i september. Grobarheten ökar vid närvaron av en svamp som infekterar fröet efter 
spridningen. Denna svamp lever i det översta förnalagret. Svampen överlever inte i ett 
kompakt humustäcke. Knäroten har en starkt förgrenad jordstam som kryper alldeles under 
det levande mosstäcket i förmultningsskiktets allra översta del. 
 
Utbredning och Status: Arten förekommer i större delen av landet men saknas längst i norr 
och söder samt i fjällen samt är sällsynt i slättbygder. Arten föredrar äldre barrskogar och blir 
i Norrland talrik enbart i bestånd > 120 år. Artens minskning under senare decennier har 
medfört att arten nu räknas till de rödlistade arterna i Sverige. Under 2011 har Svenska 
botaniska Föreningen utsett den som riksinventerings-art då meningen är att följa upp 
merparten av äldre fynd och rapportera alla nytillkomna lokaler.  
 
Utbredning i Småland: Under Smålands floras inventering har arten påträffats i 800 rutor 
(ekonomiska kartblad). Den har sedan inventeringen på 1980-talet minskat väsentligt.   
 
Hot: Knäroten är synnerligen känslig för radikal förändring av ståndorten vilket har samband 
med rotsystemets och svampens känslighet för uttorkning. Mosstäcket i markytan försvinner 
vid en slutavverkning och därmed även knäroten.  
 
Övrigt: Arten är fridlyst i hela Sverige.  



FÅGELART antal beteende Lokal lokal-ID Y-koordinatX-koordinatförsamlingkommun län OBS-datum Kommentar Meddelare Rödlista Fågeldirektiv
Drillsnäppa 1 Förbiflygande Skoboviken 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2006-05-10 Flög ut från strandkanten. Anders Ring NT
Trädlärka 1 Spel/sång Norraby 13367 1452600 6437647 Tranås Tranås Jönköping 2006-03-31 Satt i björktopp vid infarten till Brukshundsklubben Anders Ring 1
Skäggdopping 69 Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2005-06-19 Endast en unge syntes. Anders Ring
Drillsnäppa 4 Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2005-05-03 Anders Ring NT
Småskrake 4 Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2005-04-23 Anders Ring
Svarthakedopping 1 par Rast Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2005-04-15 Mot Norraby till Anders Ring NT
Havsörn 2 Adult Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2004-11-11 Gittan Gustavsson NT
Fiskgjuse 1 Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2004-05-03 Anders Ring 1
Smålom 1 par Rast Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2004-04-11 Höglandsskådare 1
Vigg 80 Rast Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2004-01-01 Anders Ring
Salskrake 1 Rast Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2003-12-07 Anders Ring
Rosenfink 1 Spel/sång Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2002-06-11 Magnus Johansson VU
Lärkfalk 1 Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2002-05-02 Magnus Johansson
Skäggdopping 120 Bobygge Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2002-04-20 Magnus Johansson
Brun kärrhök 1 Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2002-04-20 1
Gråtrut 64 Rast Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2002-02-04 Magnus Johansson NT
Kungsfiskare 1 Skoboviken, 13368 1451971 6438573 Tranås Tranås Jönköping 2009-12-19 längst in i viken Anders Ring VU 1
Skäggdopping 150* Norraby 13367 1452600 6437647 Tranås Tranås Jönköping 2010-04-13 * 92 ex låg vid iskanten i Skoboviken Anders Ring
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